BESTÄLLNINGSBLANKETT
Blanketten faxas till 0515-59568 eller postas till
Garderob Specialisten, Göteborgsvägen 12, 521 30 Falköping
Tel : 0515-80310.

1.

Garderob Specialisten

A

Mät garderobsöppningen.
Mät upp vilka mått som gäller för din öppning, enligt figuren till höger.
Dörrhöjd och skenlängd tillpassas till dessa mått

BREDD (max.bredd = 4000 mm)

HÖJD (max.höjd = 2500 mm)

Mått A:______________mm

Mått C:______________mm

Mått B:______________mm

Mått D:______________mm

D

C

Mått E:______________mm

E

ANTAL DÖRRAR Kryssa för hur många dörrar du skall ha i din öppning
2 st dörrar

2.

3 st dörrar

5 st dörrar

4 st dörrar

B

Välj dörrar.
Skriv in det antal dörrar du önskar.

Antal

Dörrtyp

Beskrivning

st

Gör-Det-Själv Dörr

Skjutdörr i byggsats - för egen 10mm tjock panelskiva.

Maxbredd 1200mm- se instruktionen.

1000.-

st

Spegeldörr med Klart spegelglas

Komplett dörr med 4mm säkerhetsfolierat spegelglas.

Maxbredd 800mm - se instruktionen.

2100.-

st

Spegeldörr med Tonat spegelglas

Komplett dörr med 4mm säkerhetsfolierat spegelglas.

Maxbredd 800mm - se instruktionen.

2200.-

st

P arkeringsstopp för skjutdörr

Används om ditt golv lutar. Håller dörren stängd i parkeringsläge. Använd 1 positionsstopp/dörr

dm Skensats (Tak- och golvskena tillsammans)

3.

Pris

Notera skensatsens längd i hela decimeter.
Notera skensatsens pris i kolumnen till höger.
Skensatsen tar 80mm i djupet.

10.-

Multiplicera antal decimeter med 30.-

Välj tillbehör.
Skriv in det antal av respektive tillbehör du önskar. Tillbehör levereras endast i samleverans med skjutdörrar.

Antal

Artikel

Anmärkning

st

Klädstång, L=1200mm

Oval klädstång i kromat utförande

90.-

st

Klädstång, L=2400mm

Oval klädstång i kromat utförande

170.-

st

Klädstångshållare - Sidofästen

(2-pack).

Hållare i kromat utförande, inklusive fästskruv

40.-

st

Klädstångshållare - Mittfäste

(1-styck - för fäste i hylla)

Hållare i kromat utförande, inklusive fästskruv

40.-

st

Utdragbar Klädbygel, L= 360mm (för grund inredning)

För hängning av plagg i grund garderob. Monteras i hylla

st

Möbelvinkel (4-pack)

Vita monteringsvinklar inkl fästskruvar

st

Halogenbelysning, för infästning i tak

Består av lampinsats, monteringssarg och täckglas. Kromat utförande

150.-

st

Elektronisk Transformator (för max 6 belysningar)

För max 5 st Halogenbelysningar

350.-

4.

Pris / st

140.30.-

Räkna ut det totala priset på din beställning och notera orderbeloppet här:

kr.

Detta betalar du om du väljer att förhandsbetala. Inkluderar 25% moms och frakt hem till porten.
OBS! Inbärning till hyreslägenhet ingår ej.

5.

Räkna ut ev. tilläggskostnader för din leverans och notera beloppet här:
• Storstadstillägg:
• Efterkravsavgift:

200.450.-

(Gäller för leveransadresser med postnummer som börjar på 10 - 19)
(Gäller om du betalar vid mottagandet. Se information nedan under ”Leverans och betalning”)

+
=

kr.
kr.

Kundinformation:

Leverans och betalning:

Namn:

Varorna levereras med DHL, med betalning enligt nedan.
Godset aviseras på angivet telefonnummer i kundinformationen.

Gatuadress:
Postnummer:

Ort:

Telefon:

Jag förhandsbetalar.
Betalningsanvisningar får jag med orderbekräftelsen.

Fax:

E-post:

Jag betalar kontant vid mottagandet - max kr. 5 000.-

Ange den E-postadress du vill att orderbekräftelsen skall skickas till
Beställningen godkännes:
Datum

Signatur

Tack för din beställning!

INSTRUKTION TILL BESTÄLLNINGSBLANKETT
1.

Mät garderobsöppningen.

Garderob Specialisten

Måtten skall tas där dörrpartiet skall monteras, dvs cirka 65-70 cm från bakväggen.
Om du skall bygga en garderobsvägg för din nya skjutdörrsgarderob måste du tänka på att lämna plats för denna.
Garderobsväggen i vårt förslag är 70mm tjock. Hur du bygger denna garderobsvägg ser du under ”Bygg en garderob” och du kan ladda hem en
konstruktionsritning under ”Ladda hem”/Bygg en garderob.
Av transportmässiga orsaker kan vi endast leverera skensatser som är max. 4000mm långa. Du kan alltså inte bygga garderobsfronter som är
bredare än 4 meter.
Vi kan heller inte leverera spegeldörrar som är bredare än 800 mm. Om du skall ha en eller flera spegeldörrar i din öppning så kontrollerar du dörrbredden genom att dela öppningsbredden med antal dörrar. Tänk på överlappning med ca 20mm.
Det är viktigt att du tar alla mått enligt beställningsblanketten (A - E) och noterar hur många dörrar det skall vara i din öppning. Denna information lägger
vi in i ett beräkningsprogram som ger oss de korrekta kapmåtten på alla ingående profiler. Dessutom skapas det en ”kaplista” som ger måtten på dina
paneler. Denna måttuppgift får du med i den bekräftelse, så att du vet hur du skall kapa dina panelskivor.

2.

Välj dörrar.
Under denna rubrik väljer du din dörrkombination.
Färgen på ramar och skenor är matt silver. Hjulkonstruktioner är av bästa kvalitet - golvhjulen har kullager och urspårningsskydd, topphjulen är
gummiklädda för tyst och behaglig gång. Se dörrkomponenter under ”Byggsats Dörrar” som du kan ladda hem under ”Ladda hem”/Om byggsatsen
Väljer du en eller flera spegeldörrar, kommer dessa att levereras komplett monterade.
”Gör-Det-Själv” dörrar, skensatsen samt eventuella tillbehör packas i en papptub
OBS!
Glöm inte att kontrollera maxbredden på dina dörrar genom att dela garderobsbredden med önskat antal dörrar. Tänk på överlappning med ca 20mm.
Maxbredden på ”Gör-Det-Själv” dörrar är 1200mm - det går inte att köpa spånskivor som är bredare än 1200mm.
Max bredden på spegeldörrar är 800mm - av transportmässiga orsaker kan vi inte leverera bredare spegeldörrar.
Om ditt golv lutar så kommer en skjutdörr att sträva efter den lägsta punkten. Detta kan innebära att dörren inte vill stå kvar i stängt läge. För att
motverka detta kan man montera s.k. parkeringsstopp, som håller dörren i ett parkeringsläge. Vet du att ditt golv lutar bör du beställa sådana.

3.

Välj tillbehör.
Under denna rubrik väljer du de tillbehör du behöver. Dessa tillbehör levereras endast i samleverans med skjutdörrar.
Här kan du beställa tillbehör för att bygga en bra garderobsinredning. Idéer och beskrivning om hur du går tillväga finner du under ”Ladda hem”.
Planera en garderob ger dig hjälp med vad du bör tänka på. Bygg en garderob visar hur du bygger och monterar.
Klädstänger kan köpas i 2 olika längder - 1200mm och 2400mm - exakt tillkapning gör du på plats med en bågfil.
Du behöver 1st förpackning av sidofästen per klädstång. Om du skall montera en stång som är längre än ca 1,5 m bör du också montera ett mittfäste
som du fäster i hyllan över stången.
Universal monteringsvinkel levereras i 4-pack och används för att fästa skivmaterial, exempelvis dina inredningssidor, mot bakväggen.
Du kan beställa en elegant belysning till din garderob. Belysningen består av kompletta halogenlampor för fäste i taket framför dörrpartiet. Du behöver
också en transformator för att driva dina lampor. Du kan se detaljbilder på lamporna under Om byggsatsen.

4 - 5. Räkna ut ditt pris.
Här räknar du ut totalpriset på din garderob. Var vänlig och notera ditt pris här så får vi en möjlighet att kontrollera att vi förstått din beställning rätt.

Kundinformation
Det är viktigt stt du fyller i kundinformationen korrekt. Beställningar som saknar underskrift kommer inte att behandlas.

Orderbekräftelse
En orderbekräftelse kommer att skickas till den e-post / fax / adress som du angivit i kundinformationen.

Betalning och Leverans
Dina varor levereras med DHL.
Du kan betala vid mottagandet - i så fall kontaktar DHL dig på förhand. Det tillkommer en EFTERKRAVSAVGIFT på 450.Du kan också förhandsbetala och slippa efterkravsavgiften. Väljer du förhandsbetalning skall du betala per bankgiro.
Förhandsbetalda beställningar ges förtur i tillverkningen, vilket medför kortare leveranstid.

Beställningen faxas till 0515-59568 eller postas till Garderob Specialisten, Göteborgsv. 12, 521 30 Falköping

Garderob Specialisten

INFORMATION OM GARDEROB SPECIALISTEN

”Garderob Specialisten” är en verksamhet som drivs av BROBJERS INTERIÖR AB.
Brobjers Interiör AB är ett privatägt aktiebolag som grundades 2001-01-12.
Företagets organistationsnummer är 556603-6678.
Företaget ägs av Anders Brobjer, som har varit verksam inom inredningsbranschen sedan 1975
och med skjutdörrsgarderober som specialitet sedan 1987.
Företagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra bättre förvaringslösningar.
”Garderob Specialisten” bedriver sin verksamhet i Falköping, där man finner både tillverkning
och butik.
”Garderob Specialisten” säljer och tillverkar kompletta måttanpassade skjutdörrsgarderober som
levereras inom Skaraborgsområdet.
”Garderob Specialisten” tillverkar också ”Gör-det-själv” garderober som levereras över hela
landet.

