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1 Dekkstativ Norge AS 

Dekkstativ Norge AS er enerådende på markedet med sitt patenterte stativ for sikker oppbevaring av 
bilhjul og sykler. Patent nr. 330432. Produktene produseres i Norge og Sverige.  
Se noen av våre kunder på www.dekkstativ.no/kunder   
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2 Produktet Dekkstativ 

Dekkstativ er sikkerhetsprodukt designet for sikker lagring av bilhjul og sykler. 

Anvendelsesområde: På betongvegg i fellesgarasje 

Kombinasjoner:  

 4 bilhjul  4 bilhjul+ 1 sykkel  1-3 sykler 

 
Montering:  
 
 I betong 
 Monteringshøyde 185 cm 

 Brannforebyggende 
 Sikrer plass til bilen under 

 Tåler 600 kg 
 Opptil 21 tommer 

 
Det unike med produktet: 

 Låst og tyverisikkert 
 Forsikringsgodkjent 

 Frigjør bodplass 
 Ryddig & funksjonelt 

 Hever standarden i anlegget 
 Utvider eksisterende lagring 

 

3 Referanser: 

Her er noen av våre kunder som har valgt Dekkstativ: http://www.dekkstativ.no/kunder 

 Hundsund 4/5/6  Badebakken BS  Hagebyen 1 
 Fossum Terrasse  Nydalen Kvarter  Solheim Terrasse 
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4 Priser: 

Pris på ferdig montert dekkstativ ved bestilling for felles montering: 
 
Normal pris pr stk. ferdig montert stativ inkludert spesiallås  kr. 5.990,- ink. mva. 
Tilbudspris pr stk. ferdig montert stativ inkludert spesiallås*  kr. 4.990,- ink. mva. 
 
*Minste fellesbestilling er 5 stk. og leveres kun i betong.  
  Overstiger bestillinger 10 stk blir pris pr stk. kr. 4.490,- 
  Overstiger bestillinger 20 stk blir pris pr stk. kr. 3.990,- 
  . 
 

5 Hvordan bestille: 

Den enkelte beboer legger inn sin bestilling her: 
http://www.dekkstativ.no/bestilling/ 
 

6 Andre betingelser: 

Tilbudets varighet 
Varighet på tilbud er 30 dager fra tilbudets dato. 

Leveringstid 
Etter avtale. 

Levering 
Produktet leveres kun i betong. 
Det er avgjørende før en fellesmontering at nøyaktig plassering av Dekkstativ på den enkelte p-plass 
avklares med styret under befaring av garasjeanlegget, samt at bestillerens ønsker blir ivaretatt. 
Eventuelle plasseringsavvik pga type vegg el. vil avklares under befaring og eier vil bli kontaktet før 
montering finner sted. Når produktet er ferdig montert i betong er levering endelig. 
Det er viktig å påpeke at Dekkstativ er et sikkerhetsprodukt som kun bør demonteres av spesialister. 
Eventuell flytting av ferdig montert stativ vil bli fakturert til enhver gjeldende fastpris. 
 
Montering 
Styret leverer ut garasjenøkkel til montør monteringsdagen, normalt før kl.08:00. 
Når monteringen er komplett blir alle stativ låst og nøklene merkes med p-plass nr. 
Leveransen kontrolleres sammen med styret og alle nøkler leveres til styrets 
representant, inkludert garasjenøkkel. Leveransen kvitteres med signatur av begge 
parter. Da er leveransen endelig.  

Forbehold 
Det tas forbehold om feil i tilbudet. 
 


