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1. Teknisk beskrivning 
1.1 Legeringar 

Om inget annat avtalats används legeringen EN AW-6063 T5, enligt EN 573-3:1994. 

Mekanisk utrustning enligt EN 755-2:1997. 

Om ytbehandling önskas skall detta anges i ordern. 

 

1.2 Toleranser 

Om inget annat avtalats är toleranserna på profilerna enligt EN 755-9. 

Andra toleranser kan användas om så överenskommes. 

Normal radie för skarpa hörn och kanter är 0.5 mm. Dock ej kapsnitt. 

 

1.3 Leveranslängder 

Standardlängd på levererade profiler är 6.0 m. För byggsystem 6.6 m. 

Toleranser enligt EN 755. 

Andra längder och toleranser kan levereras om så överenskommes.  

 

1.4 Ytbehandlade profiler 

Om inget annat avtalats kommer hängmärken/ rackmärken att synas på kant och sidor på profilerna. 

 

 

 

2. Pris och betalning 
2.1 Priser 

Om inget annat avtalats är priset baserat på en minimum kvantitet på 1000 kg/ profil. 

Priserna inkluderar ej moms. 

 

2.2 Betalningsvillkor 

Om inget annat avtalats skall betalning vara Nordisk Alu Profil tillhanda 30 dagar från leveransdag. 

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt Nordisk Alu Profils faktura. 

 

2.3 Offertgiltighet 

Om inget annat avtalats är giltighetstiden för offert en (1) månad från offertdatum. 

 

2.4 Valutaklausul  Euro/ SEK 

Om inget annat avtalats förbehåller vi oss rätten att valutajustera priserna om förändringen är större än      

+/-2%. 
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3. Order 
3.1 Orderbekräftelse 

Om inget annat avtalats ska order ske skriftligt. 

Order är endast bindande efter skriftligt ordererkännande från Nordisk Alu Profil. 

 

3.2 Minimumkvantiteter 

Minsta orderkvantitet av standard eller kundanpassade profiler är 500 kg. 

  

 

 

 

      4.  Leveranser 
4.1 Leveransvillkor 
Om inget annat avtalats levereras godset fritt våra fabriker, INCOTERMS 2000. 

 

4.2 Äganderätt av gods 
Godset tillhör Nordisk Alu Profil tills dess att det är till fullo betalt. 

 

 

4.3 Emballage 

Om inget annat avtalats inkluderar offererade priser standardemballage, dvs. kartong med distansklossar av 

trä och polyetenfilm mellan olika lager. Komponenter levereras i pall/ pallkrage som faktureras enligt 

prislista. 

 

4.4 Lagrings och skötselinstruktioner av aluminiumprofiler 

Lagring av råa/ obehandlade och ytbehandlade profiler: 

Profiler i transportpackning/emballage som ska installeras eller bearbetas i ett senare skede skall alltid lagras 

på en torr plats, väl skyddat från regn, direkt solljus och risker för mekaniska skador. Förpackningarna får 

inte utsättas för väta eller fukt. 

Skötsel av råa/ obehandlade och ytbehandlade profiler: 

Ytorna ska inspekteras och rengöras minst en gång/ år. Rengöring ska ske med en syntetisk, neutral (pH 5-8) 

rengöringslösning följt av sköljning med rent rumstempererat vatten. Inga mekaniska metoder får användas 

för  rengöring, med detta  menas stålull, stålborstar etc. Basiska eller alkaliska rengöringsmedel får ej 

användas. 

 

 

4.5 Leveransavvikelser i kvantitet 
Om inget annat avtalats är bekräftad kvantitet en ca. kvantitet och kan avvika med  +/- 10 % vid leverans. 

För kvantiteter under 500 kg gäller +/- 20%. 

Fakturering sker enligt levererad kvantitet. 

 

       4.6 Reklamationer 

Skada på godset som kan antagas ha uppkommit vid transporten ska anmälas direkt till fraktföraren och i 

enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte ska säljaren  (Nordisk Alu Profil) 

utan dröjsmål underrättas. 

Reklamationer eller anmärkningar angående levererat gods skall göras inom 14 dagar efter godsmottagning. 

Om ingen reklamation/ anmärkning har gjorts under denna tidsperiod anses leveransen godkänd enligt order 

angående kvalitet och kvantitet. 

Nordisk Alu Profils ersättning och skadeståndsskyldighet för fel i leverans omfattar högst varans värde vid 

leverans. 

 

 

 

 

 

mailto:info@nordiskaluprofil.se


 

 

 

Nordisk Alu Profil i Halmstad AB Tel: 035 – 22 75 30 F-skattsedel innehas 
Kristinebergsvägen 13 Org. nr: 556658-2663  

SE 302 41  HALMSTAD 
 

info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se 
 

 

       4.7 Försenad leverans 
Skulle leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas till följd av ”force majeure”, fritager sig 

Nordisk Alu Profil från allt ansvar. 

Så som” force majeure” anses bl.a. strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, 

mobilisering, rekvisition, beslag, importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, 

försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet som Nordisk Alu Profil inte råder 

över.  

 

 

 

5.  Övrigt 
5.1 Ritningar 

Alla ritningar och modeller gjorda av Purso Oy/ Nordisk Alu Profil ägs av Purso Oy/ Nordisk Alu Profil och 

får ej kopieras eller visas för tredje part utan skriftligt medgivande av Purso Oy/ Nordisk Alu Profil. 

 

5.2 Pressverktyg/ bearbetningsverktyg/ fixturer 

Pressverktyg/ bearbetningsverktyg/ fixturer placerade hos Purso Oy/ Nordisk Alu Profil, antingen betalda av 

kund eller av Purso Oy/ Nordisk Alu Profil, ägs av Purso Oy/ Nordisk Alu Profil. 

Verktyg/ fixturer för kundanpassade profiler används endast på order av den ursprungliga kunden eller med 

dennes skriftliga medgivande. 

Kunden får i övrigt ej disponera verktygen/ fixturerna. 

Om kunden kommer på obestånd, blir indragen i en likvidationsprocess eller går i konkurs, upphör kundens 

rätt till verktygen/ fixturerna. 

 

Verktygen/ fixturerna kommer att lagras tre (3) år efter sista leverans/ press av aktuell profil. Efter denna 

tidsperiod erbjuds kunden att teckna vårt service/lagringsavtal för en mindre kostnad/ år. Om detta avtal inte 

tecknas kommer aktuell profil skrotas ut. Kunden är då ej berättigad till någon ersättning. Kontakta oss för 

mer information angående detta service/ lagringsavtal. 

 

5.3 Mätprotokoll 

Om kunden önskar mätprotokoll/ testprotokoll för varje leverans kommer en separat avgift att debiteras för 

denna service. 

 

5.4 Patent 

Purso Oy/ Nordisk Alu Profil tar inget ansvar för eventuella patent, mönsterskydd eller upphovsmannarätts- 

intrång eller andra överträdelser av tredje mans rätt angående profiler gjorda efter kundens ritning eller 

modell. 

 

5.5 Övriga bestämmelser 

Svensk lag skall tillämpas på träffade avtal. 

Villkor som ej regleras i ovanstående avtal hänvisas till NL 01.  

Utanför Skandinavien ORGALIME S2000. 
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