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Almåsa Fritidsby  
 
S-  

Stockholm, den 26 juli 2022 

Er referens 

Jörgen Freij   
Vår referens 

Ola Thieme 

Objekt 

Bommar 
Offertnummer 

226165 

 
 

Offert 
 
Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera enligt följande: 

1 st  Trafikbom, fabrikat Automatic Systems, typ BL229 med fri bomarmslängd 6 m. Bommen är 
utrustad med lasersensor för säkerhet, standard bomstöd, induktiv givare, GSM-mottagare             
2st LED-ljus på varje sida om bomarmen och värmeelement (-35˚C) samt avsedd för 230V 
matningsström. Öppning via impuls från GSM-mottagare samt automatisk stängning via impuls 
från stängnings-/säkerhetslaser under bommen vid in- och utfart. Bommen har en MCBF-faktor 
(genomsnittligt antal cykler mellan fel med normal service) på 10 000 000. Bomutförande enligt 
lösning 1 (standard).  Ingjutningsgods ingår i leveransen. I övrigt enligt bifogade beskrivningar. 

1 st  Trafikbom, fabrikat Automatic Systems, typ BL40 med fri bomarmslängd 7 m. Bommen är 
utrustad med lasersensor för säkerhet, standard bomstöd, GSM-mottagare, 3st LED-ljus på varje 
sida om bomarmen och värmeelement (-25˚C) samt avsedd för 230V matningsström. Öppning 
via impuls från GSM-mottagare samt automatisk stängning via impuls från stängnings-
/säkerhetslaser under bommen. Bomutförande enligt lösning 3 (standard).  Ingjutningsgods 
ingår i leveransen. I övrigt enligt bifogade beskrivningar. 

Pris totalt inkl montage och installation  Kronor 187 755:- exkl moms 
 

Montering och installation av ovanstående materiel förutsätter att kunden ombesörjer forsling från 
lastbil till montageplats och att montageplatsen är fri från fordonstrafik, plana betongfundament 
enligt våra anvisningar, asfalterade och isfria vägar, framdragen matarström (via arbetsbrytare och 
jordfelsbrytare) till fundament samt nedlagda kabelskyddsrör med draglina mellan de olika 
fundamenten och för eventuell fjärrmanövrering. Dessutom erfordras hjälp med tunga lyft. Före 
installationen måste materiel förvaras skyddat, torrt och frostfritt. 

Leveranstid: ca 8-10 arbetsveckor. 

Leveransvillkor: DAP Incoterms 2020. 

Betalning: 30 dagar netto. Vid sen betalning debiteras ränta och avgifter enligt lag. 

Debitering: 40 % vid beställning, 50 % vid leverans och 10 % efter avslutat montage. 

Övriga villkor: Allmänna villkor. 

Övrigt: Vårt ledningssystem uppfyller kraven enligt FR2000, se certifikat FR0028. 

 

https://intergate.se/om-oss/affarside/
https://intergate.se/om-oss/ledningssystem/
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I priset ingår kostnadsfri underhållsservice av ovanstående produkter vid ett tillfälle. Därefter 
förlängs serviceavtalet automatiskt om det inte sägs upp av er. Underhållsservice utförs 1 gång per 
år. Kostnad per servicetillfälle är SEK 6930:- exkl moms. Förutsättningarna för serviceavtalet framgår 
av bifogat produktblad. 

Offerten är giltig i 30 dagar från offertdatum. 

Med vänlig hälsning 
Intergate AB 
 
 
                                                  
Ola Thieme 
 
 
 
 


