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Generelt 

Her er det mange ønsker fra kunder om forskjellige farger og løsninger. 

Det vi må tenke på er at det er en del arbeid og kostander med lakkering.  

Vi bør søke å få de til å velge standard farge eller svart. Svart er standard på brannalarm (se tillegg på 

prisoppsettet under) og vi kan relativt enkelt få det også på nødlys fra Teknoware.  

Det med spesialfarge sier vi ja til om kundene absolutt må ha det. 

Andre farger på brannalarm må vi spesialbestille og lakkere lokalt. Når det gjelder nødlys må vi da 

prøve å få det til slik at vi kan bestille det ferdig fra Teknoware. Hvis vi må lakkere det selv er det ofte 

stor kostand rundt det.  

Uansett så må dere si at det er minst 4 ukers leveringstid på spesiallakkert utstyr og alt må leveres 

samlet. 

Lakkering og kostander. 

Når noe skal lakkeres i spesialfarge som må det gjøres ordentlig med grunning/priming og deretter 

lakkering. Hvis ikke så kan man risikere at det flasser etter en stund.  

Om kunden vil gjøre det selv er det selvsagt fint for da slipper vi å ha noe med det å gjøre, de kan for 

eksempel kjøpe primer og bestille den fargen de vil på sprayboks hos en lokal farge fag handel 

eksempelvis Haraldsen fargehandel i Tollbugata 102 i Drammen, telefon 32818080. 

Spesial lakkering gjort av oss 

Skal vi levere er det for hver farge en oppstartskost på ca. kr. 1000,- for de må blande farge, rense 

utstyre, organisering etc.  

Det som skal lakkeres må demonteres her hos oss. Det vil si at eksempelvis er en ESC 90 3 deler som 

må behandles hver for seg. Den må da først demonteres hos oss og settes sammen igjen. Det tar ca. 

15 minutter og den operasjonen i seg selv koster oss da ca. kr. 80,-.  

Deretter leveres dette til lakkering og det koster da ca. kr. 200,- pr. del. Til sammen har kostprisen for 

en spesialfarge vært ca. kr. 680,- for en ESC 90 nå blir den kr. 320,- for vi setter den nå sammen til en 

del før lakkering.   



En detektor består også av 2 deler, selve detektoren og sokkelen. Demontering og remontering av 

detektoren tar ca. 10 minutter og maskering av sokkelen 2 minutter om det er mer enn 1 og kosten 

for det i seg selv er kr. 70,-. Selve lakkeringen koster ca. kr. 200,- p.r del.  

Til sammen er da kostprisen for en spesialfarge ca. kr. 270,- for en detektor med sokkel. 

Som dere ser er det en del direkte kost rundt dette, i tillegg kommer kosten for å organisere alt dette 

som ofte kan ta en del tid. 

Svart utstyr 

Brannalarm 

Se katalogen for hva vi har som standard i svart, det er for det meste ENEA og IRIS serien. Minimums 

tillegg skal være: 

Sokkel kr. 25,-. 

Detektorer og alarmgivere kr. 50,- 

Som dere ser under kan dere gjerne ta mer for som dere ser under er det ganske store kostander om 

det skal lakkeres. 

Nødlys om det leveres rett fra Teknoware 

ESC 90 kr. 120,- 

Line eller Zone spot utenpåliggende kr. 120,- 

Line eller Zone spot kr. 100,- 

Lavendel som vi har i støpt svart farge kr. 75,- i tillegg, men ta gjerne mer om mulig for det er ofte 

bare noen få når de skal være svarte, 

Lakkering, antatt kost i uthevet skrift under om vi gjør det selv (ikke medtatt 

kosten for organiseringen): 

Enhetspris er da kr. 200,- for hver del som lakkeres.  

ESC 90 3 deler a kr. 200,- + intern kost kr. 120,- Denne settes nå sammen før lakkering slik at kosten 

er ca. kr. 320,-. Den har kostet oss ca. kr. 680,- fordi den har vært delt i 3 deler.  

Innfelt Line eller Zone spot kr. 280,- 

Utenpåliggende Line eller Zone spot kr. 270,- forutsetter at vi ikke deler den slik at det bare er en 

del 

Detektor med sokkel kr. 200,-+ intern kost kr. 70,- kr. 270,- forutsetter at de leveres sammen slik at 

det bare er en del 

Summer og summer flash for Enea serien kr. 200,- + intern kost kr. 80,- (pga. maskering) kr. 280,- 

forutsetter at de leveres sammensatt slik at det bare er en del, slik det har vært nå har disse blitt delt 

i 4 deler og kostet oss ca. kr. 900,-. 

Har dere andre deler kan dere sette sammen kosten selv med det som er beskrevet her. 



Hvordan settes dette i ordre: 

Da setter man opp den varen man skal ha på en ordrelinje og på neste ordrelinje benyttes art. nr. 

4711 som er art. nr. for lakkering (det er helt annerledes enn andre art. nr. for at det skal være lett å 

se) og der settes antallet som skal lakkeres og teksten overstyres slik at man setter inn farge og RAL 

kode. 

Er det da flere komponenter som skal lakkeres blir det slik 

Linje 1 varen som dere skal ha art nr. xxxx og antall og pris p.r. stk.  

Linje 2 art. nr. 4711 for lakkering farge og RAL kode og antall og pris p.r. stk. 

Linje 3 varen som dere skal ha art nr. yyyy og antall og pris p.r. stk. 

Linje 4 art nr. 4711 for lakkering farge og RAL kode og antall og pris p.r. stk. 

Osv. osv. 

Da blir det antallet som er på linjen under art. tatt ut og lakkert i den fargen som står der 

Da er det tydelig hvor mange av hver av komponentene som skal lakkeres og hvilken farge de skal ha. 

Da går det mer av seg selv og det blir langt mindre arbeid rundt dette.  

Ansvarlig for å sette dette opp rett er selvsagt den som har solgt det og som skal lage ordren. 

  

 


