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EcoBatt og EcoBlanket er en ny generation af glasuldsisolering produceret med 80% genbrugsglas. Push fit giver 
dig hurtig og perfekt montering på alle standard installationer. ECOSE® technology er et bindemiddel uden tilsat 
formaldehyd, som er baserethurtigt fornyelige bio-baserede materialer. Resultatet: Lugter ikke, let at skære isolering 
med en blødere følelse, og en naturlig brun farve.

Begge produkter er varmeisolerende, ikke-brandbare og er effektive til lydisolering. Produceret af 
Knauf Insulation, verdens hurtigst voksende leverandør af høj kvalitet byggematerialer.

For mere information om glas- og stenuldsisolering som er produceret med ECOSE® Technology, 
e-mail info.dk@knaufinsulation.com eller besøg www.knaufinsulation.dk
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Knauf Insulation introduktion

Knauf Insulation er en del af Knauf Gruppen, et globalt 
familieforetagende, der fremstiller byggematerialer og har 
en årlig omsætning på over €5 milliarder. 

Vi er en af verdens førende isoleringsproducenter og er aktive i over 
halvtreds forskellige lande og har over tredive produktionsanlæg, der 
fremstiller glas- og stenuld, ekstruderet polystyren, (XPS), ekspanderet 
polystyren (EPS), ekstruderet polyetholen (XPE) og træuldsprodukter.

Knauf Insulations hovedkontor i Nordeuropa er baseret i St Helens, England. 
De leverer, sammen med Knauf Insulation fabrik i Bernburg (DE), en lang 
række isoleringsprodukter samt know-how og services til Danmark.

Vores investering i forskning og udvikling har skabt en portefølje 
af energieffektive og bæredygtige produkter. Brugen af ECOSE® 
Technology gør, at Knauf Insulation kan tilbyde mineraluld med en 
blødere følelse og en naturlig brun farve. Desuden er vores ’isolerings 
granulat’ teknologi førende inden for isoleringsindustrien. Vi er klar over, 
at Danmark har unikke isoleringsbehov og derfor leverer Knauf Insulation 
en række produkter, der er tilpasset de lokale konstruktionsmetoder, 
samtidig med at vi tilbyder nye, innovative løsninger for komfort og 
energieffektivitet. Et langvarigt, gensidigt partnerskab med vore kunder 
er en forudsætning for fælles succes. 

Glasuld

Stenuld
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Sådan placerer du din ordre
Trin 1 » Vælg de produkter du ønsker at bestille.
Trin 2 »  Send gerne din ordre skriftligen via EDIeller e-mail som viser jeres korrekte vilkår, Knauf produktkoder, Rekvisitionsnummer, Ønsket 

leveringsdato og evt. Prisreference (hvis aktuel) for at vi kan behandle jeres ordre så hurtigt som muligt for bedst mulige leveringsvilkår.
Trin 3  » Efter modtagelse af Deres ordre vil De modtage en skriftlig ordrebekræftelse som er bindende. 

Ordre- & leveringsbetingelser
  » Ordrer bestilt med levering fra lagret, vil give den mest attraktive og effektive service. 
 » Ordrer og leveringer baseret på fyldte lastbiler fra fabrik vil give de mest favourable betingelser.                                       
 
 »     Minimum ordre af et enkelt produkt (individuel tykkelse eller ’SKU’) er en enkelt leveringsenhed, hvilket sædvanligvis er en palle, 

der bliver leveret som en del af en order. Standard produkter pakkes på paller og omtales som ’SupaKube’, der udgør en enkelt 
leveringsenhed, som kan opbevares udendørs. Minimum ordremængde er noteret under hvert produktafsnit i denne guide.   

 »     Efter aftale der er minimums order kvantitet.  
 
Leveringstid

 » Bornholm, 5500 kroner tillægsafgift.
 »  D0 = Den arbejdsdag hvor ordren er placeret. I tilfælde af at ordren er placeret på en ikke arbejdsdag, vil den næstfølgende 

arbejdsdag regnes som ordredato.
 »  Ovenstående leveringsskema gælder for ordrer som placeres inden klokken 11:30. Ordrer placeret efter kl. 11:30 vil blive beregnet 

som placeret efterfølgende arbejdsdag.

 »  Leveringstiden er beregnet ud fra arbejdsdage. En lagerlevering med A og B produkter bestilt fredag inden klokken 11:30, vil blive 
leveret Mandag.  

 »  Leveringer til lørdag og søndag er mulige mod foregående aftale herom og vil muligvis blive pålagt en tillægsafgift. Venligst kontakt 
kundeservice for flere detaljer. 

 Mixede produktkategorier på ordre fra fabrik, Fuld bil
 »  Når der på en ordre bestilles flere produkter fra forskellige katerier, med forskellige leveringstider, vil det være den længste leveringstid 

som bliver den gældende. En ordre placeret Mandag inden kl. 11:30 med udelukkende A og B produkter vil blive leveret næste 
Mandag.

 Leveringstidspunkt
 »   Standard leveringstiden giver en levering på bekræftet leveringsdato, dog uden nogen specifik leveringstid.
 »  En tidsbestilling, er en levering indenfor en 2-timers periode på den bekræftede leveringsdato. Eksempel : En tidsbestilling kan være 

på en given dag, med levering mellem 08.00-10.00.

 

Produkt kategori Ordre kvantitet Leveringstid Leverings tidspunkt Tillægsafgift

A 
fra fabrik

Hele læs D0+3
Standard –

Tidsbestilling DKK 700

A & B 
fra fabrik

Hele læs D0+5
Standard –

Tidsbestilling DKK 700

A & B 
fra lager

6 paller eller mere D0+1
Standard –

Tidsbestilling DKK 750

3-5 paller D0+1
Standard DKK 250 pr. palle

Tidsbestilling DKK 750

1-2 paller D0+1
Standard DKK 300 pr. palle

Tidsbestilling DKK 750

*Der er en tillægsafgift for alle øer som ikke er forbundet med bro i Danmark. 
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 Laster fra lager 
 » Vi forventer at kunne levere last indenfor 1 arbejdsdage. (Foruden IKKE brofaste forbindelser, kundeservice bekræfter leveringstid)
 » Laster fra lager tilbyder mest fleksibilitet og bliver derfor tilbudt til differentieret pris 
 »  Vi kan arrangere tidsbestemte leveringer hvis ønsket. Det præcise leveringstidspunkt vil ske indenfor en 2 time rækkevidde, f.eks 

mellem 8:00 - 10:00.
 » Aflastning 30 minuter gratis
 »  Derefter vil en debitering på 420 kroner/ påbegyndt halv time blive opkrævet eller en del deraf indtil tidspunktet hvor alle  

varer er aflastet.
 » Medbringertrucks på lastbil kan tilbydes mod fragtgebyr 1200 kroner.
 » Bestillingen skal være os i hænde senest klokken 11:30.

 Laster fra fabrik 
 »  Vi forventer at kunne levere last indenfor 3-5 arbejdsdage afhængigt af produktkombination. (Foruden IKKE brofaste forbindelser, 

kundeservice bekræfter leveringstid)
 » Produkter bestilles i hele læs, glasuld eller Supafil. kan ikke kombineres.
 » Udelukkende fyldte lastbiler accepteres.
 » Laster fra fabrik giver de mest favourable vilkår
 » 13.6 Mtr lastbiler er standard
  »  Vi kan arrangere tidsbestemte leveringer hvis ønsket. Det præcise leveringstidspunkt vil ske indenfor en 2 time rækkevidde, f.eks 

mellem 8:00 - 10:00.
 »  Aflastning 60 minuter gratis
 »   Derefter vil en timedebitering på 420 kroner/ påbegyndt halv time blive opkrævet eller en del deraf indtil tidspunktet hvor alle 

varer er aflastet.
 »  Bestillingen skal være os i hænde senest klokken 11:30.

Kunde afhentning fra lager
 »  For at kunne lave afhentninger, er kunden nød til at bestille mindst 1 palle af enten glasuldsprodukter eller 1 æske / rulle af 

tilbehør. Afhentninger skal laves af biler som møder vores lastningszone specifikationer og er egnede for gaffeltruck lastning af 
supakube/helpaller produkter. Kontakt kundeservice for yderligere oplysninger. De vil derefter arrangere en tidsbestemt lastning i 
lastningszonen med reservation for dit køretøj, generelt vil dette være den følgende dag. Bestillingen skal være os i hænde senest 
klokken 11:30. For afhentning samme dag som ordren er placeret vil der blive pålagt et tillægsgebyr på 200 DKK. Hvis køberen 
af en eller anden grund ikke afhenter ordren den aftale dato, vil køberen faktureres 325 kroner. 

 Tilbehør
 » Minimum ordre mængder:  
 »  Ordreværdi, baseret på priserne i denne prisliste, på 22500 kroner - eksklusive moms eller derover,  

er håndtering og levering gratis.  
  »  Ordreværdi på 6000 kroner op til 22499 kroner eksklusive moms er genstand for ekspeditionsgebyr  

1500 kroner inklusive transport.  
  » Ordreværdi under 5999 kroner eksklusive moms er genstand for ekspeditionsgebyr 650 kroner inklusive transport.   
 »  Vid bestilling sammen med minimum 3 paller af isolering, er håndtering og levering af  tilbehør gratis,  

hvis leveringstid og adresse er den samme.   

Returnering 
 »  Når dette forespørges, vil en afgift på 15 % af listeprisen blive opkrævet, plus afgift for transporten som er involveret. Venligst 

kontakt Kundeservice for yderligere detaljer og for at arrangere transport. Returnering af produkter vil kun være muligt hvis 
produktet er salgbar stand og i uåbnet forpakning, på supakubes eller hele paller. Afhentning skal være forespurgt indenfor 5 
dage efter leveringen er modtaget. Denne service tilbydes ikke på ikke-standard produkter.

 »  En sådan kredit vil ikke blive udbetalt, men istedet blive krediteret mod fremtidige leveringer.
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 Reklamation
 »  Varerne skal inspekteres af køberen ved levering. Hvis køberen undlader at meddele eller rapportere afvigelser accepterer 

køberen dette og må derfor også betale varerne, i tilfælde af at reklamation ikke er sendt skriftligt til :
  »  Knauf Insulation indenfor 3 dage efter modtaget levering gvedrørende skade,  forsinkelse eller delvis tab/ødelæggelse af 

varerne i aktuel leverance.
 »   Både Knauf Insulation og transportfirma indenfor 28 dage fra modtaget levering ihht. ordrebekræftelse
   - Varerne som reklamationen omhandler skal opbevares omkostningsfrit til sælger har haft mulighed at inspicere dem.

Ikke-standard, specialfremstillede produkter
 »   Definitioner:
  Specialfremstillet = et produkt, du har brug for regelmæssigt, som ikke er et standard produkt
  Ikke-standard = et produkt, der kun bestilles en gang
 » Det er muligt at producere specialfremstillede produkter forud, i en aftalt mængde, for at reducere leveringstiden.
 »   For produkter, der ikke er opført i denne produktguide (dvs. specialfremstillet eller ikke-standard), kontakt venligst Knauf 

Insulation. Tilbuddet vil have et unikt referencenummer, som du skal henvise til, når du fremsender din ordre til kundeservice.
 »  Bemærk venligst, at der gælder højere minimum ordremængder for ikke-standard produkter. 
 »  Ordreavgift 4000 kroner.

Opdatering/Afbestilling af en ordre
 »  Lagerordre kan være ændret eller aflyst frem til D0, 10:00.
 » Ordre fra fabrik kan være ændret eller aflyst frem til 3 arbejdedager før leveransedag, skal ske før 10:00. 
 »   Ændringer og afbestillinger udenfor betingelser ovenfor skal bekræftes af kundeservice og indebærer en gebyr på 1200 DKK 

og afgift for transporten.  
 » Hvis ordren allerede er blevet afsendt med bil, er det ikke muligt at afbestille.
 » Ordrer for ikke-standard produkter kan ikke afbestilles og den fulde pris skal betales.
 
Levering
 »  Vi kan levere med flere forskellige vogntyper. Standard levering er med en 13,6 m gardin trailer, endvidere er der mulighed 

for levering på trailer med skydetag, hvor aflæsningen kan foregå lodret op gennem taget på traileren. Bemærk venligst, at 
ved levering med special vogntype, skal der påregnes ekstra gebyr.

 »  Det tilstræbes at overholde leveringsdatoerne, men Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser og for følgerne heraf, 
uanset hvordan de er opstået.

 »  Lastbil med gaffeltruck kan bli arrangeret til en afgift af 1200 DKK.
 »  Lastbil med kran kan bli arrangeret til en avgift af 2850 DKK.
 »  Delaflæsning til 2 forsendelsesadresser med maksimalt afstand af 50km fra hinanden kan blive arrangeret, 700 DKK/aflæsning.
 »  Aflæsning af varer fra transport på leveringsstedet er købers ansvar og sker for købers risiko. Køber skal sikre, at der er de 

nødvendige faciliteter til rådighed og at varerne aflæsses omgående.
 »  Køper er ansvarlig , og bliver faktureret alle ekstre omkostninger, før varer som ikke lastes af og løb tilbage til sælger.

Salg- og kundeservice
 » Du kan få information vedrørende din ordre og oplysninger om forsendelser fra kundeservice mellem kl. 07.30  
  and 16.30.  Kontakt os på

  Telefon: 72 44 12 00 Fax: 72 44 12 01 E-mail: orders@knauf-isolering.dk  

Teknisk rådgivning og støtte
 »   Knauf Insulation tilbyder teknisk support for at assistere isolerings beregnere, grossister og brugere. Ekspert personale hjælper 

glædeligt med at forsyne jer med yderligere råd og information som rør alle aspekter indenfor isoleringsprodukter og 
applikationer. Venligst kontakt os på : 
Telefon : +46 31 703 1996   
E-mail: ki@knaufinsulation.com

Brochurer, vareprøver samt produktinformation
 »  En række brochurer og produktinformationer kan downloades på: www.knaufinsulation.dk 

Du kan også bestille brochurer vareprøver og produktinformationer pr. e-mail på info.dk@knaufinsulation.com 
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Glasuldsruller er fleksible, lette og med lav densitet. Glasuld har høj rivestyrke, er ikke 

brandbar, og hurtige at installere, hvilket gør dem egnede til anvendelse i en lang række 

konstruktioner hvor der stilles krav til brand- og lydisolering samt god varmeisolering.  

Produktet er CE-mærket.

Ruller

Glasuldsprodukter

Dimensioner – Isoleringsrulle Lamba 37

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Ruller pr. 

pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

45 10780 960 1.2 0.037 2436845 1423225 1 28 10.35 289.80 5795 20 B

70 7620 960 1.85 0.037 2436847 1423226 1 28 7.32 204.80 4097 20 B

95 6070 960 2.55 0.037 2436864 1423227 1 28 5.83 163.20 3263 20 A

120 5130 960 3.2 0.037 2436868 1423228 1 28 4.92 137.90 2758 20 B

120 6000 1010 3.2 0.037 2433928 1410064 1 24 6.06 145.40 2909 20 B

145 4470 960 3.9 0.037 2436870 1423229 1 28 4.29 120.20 2403 20 A

145 5800 1010 3.9 0.037 2433930 1410066 1 24 5.86 140.60 2812 20 B

170 3980 1010 4.55 0.037 2436932 1453253 1 24 4.02 96.50 1930 20 B

195 3590 960 5.25 0.037 2436872 1423233 1 28 3.45 96.50 1930 20 A

195 4300 1010 5.25 0.037 2433932 1410067 1 24 4.34 104.20 2085 20 B

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 

Dimensioner – Isoleringsrulle Lambda 34

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Ruller pr. 

pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

45 10280 960 1.32 0.034 605726 1947810 1 28 10.35 289.77 5795.44 20 B

70 7620 960 2.06 0.034 604960 1947812 1 28 7.32 204.82 4096.40 20 B

95 5700 960 2.75 0.034 2439484 1449833 1 28 5.47 153.20 3064.00 20 B

120 4500 960 3.5 0.034 2439486 1449834 1 28 4.32 121.00 2419.00 20 B

145 3100 960 4.25 0.034 2440926 1453254 1 28 2.98 83.30 1667.00 20 B

170 3200 960 5 0.034 604966 1947813 1 28 3.07 86.02 1720.32 20 Efter aftale

195 2800 960 5.7 0.034 531221 1850294 1 28 2.69 75.30 1505.00 20 B

245 2100 960 7.21 0.034 606633 1947815 1 28 2.02 56.45 1128.96 20 Efter aftale

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle
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Glasuld er fleksible, lette og med lav densitet. Glasuld har høj rivestyrke og 

er  ikke-brandbar, hvilket gør dem egnede til anvendelse i en lang række 

konstruktioner med termiske og lydisolerende krav. Produktet er CE-mærket.

Formstykker

Glasuldsprodukter

Dimensioner – Formstykker Lambda 37

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

45 1250 460 1.2 0.037 316680 1655291 10 50 5.75 287.50 5598.70 20 A

45 980 560 1.2 0.037 531244 1850304 20 20 10.97 219.52 4390.40 20 B

45 900 600 1.2 0.037 316678 1655290 10 40 5.40 233.28 5750.00 24 A

70 1250 460 1.85 0.037 316688 1655603 10 40 5.75 230.00 4600.00 20 A

70 900 600 1.85 0.037 316686 1655292 12 28 6.48 181.44 4354.60 24 A

95 1250 460 2.55 0.037 316694 1655609 8 40 4.60 184.00 3680.00 20 B

95 790 560 2.57 0.037 605976 1947816 8 32 3.54 113.25 2717.95 24 Efter Aftale

95 980 560 2.55 0.037 316690 1655607 8 32 4.39 140.48 3371.52 24 A

95 920 600 2.55 0.037 316692 1655608 8 32 4.42 141.31 3391.50 24 B

120 980 560 3.2 0.037 316700 1655611 6 36 3.29 118.58 2846.00 24 A

145 790 560 3.92 0.037 605963 1947817 4 40 1.77 70.80 1699.20 24 Efter Aftale

145 980 560 3.9 0.037 316702 1655613 4 40 2.20 87.84 2108.20 24 A

145 980 600 3.92 0.037 605949 1947819 4 40 2.35 94.08 2257.92 24 Efter Aftale

195 980 600 5.27 0.037 604972 1947820 4 32 2.35 75.26 1806.34 24 Efter Aftale

195 980 560 5.25 0.037 316708 1655615 4 32 2.20 70.24 1685.76 24 A

195 790 560 5.27 0.037 605973 1947818 4 32 1.77 56.64 1359.36 24 Efter Aftale

245 980 560 6.62 0.037 496996 1742677 3 32 1.65 52.68 1264.40 24 B

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Dimensioner – Formstykker Lambda 34

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

45 980 560 1.3 0.034 2439490 1449695 16 16 8.78 140.50 3372.00 24 B

70 980 560 2.05 0.034 2439492 1449697 12 16 6.59 105.40 2529.00 24 B

95 980 560 2.75 0.034 2439494 1449699 8 16 4.39 70.20 1686.00 24 B

120 980 560 3.5 0.034 2439496 1449701 6 16 3.29 52.70 1264.00 24 B

145 980 560 4.25 0.034 2439498 1449706 6 16 3.29 52.70 1264.00 24 B

195 980 560 5.7 0.034 476337 1726658 3 20 1.64 32.90 658.00 24 B

245 980 560 7.2 0.034 531308 1850300 3 20 1.64 32.90 658.00 24 B

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle
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Glasuldsprodukter

Dimensioner – Formstykker Lambda 32

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

45 980 560 1.41 0.032 605047 1943651 12 16 6.59 105.38 2529.02 24 B

95 980 560 2.97 0.032 605050 1943650 5 16 2.74 43.90 1053.70 24 B

145 980 560 4.53 0.032 605151 1943649 4 16 2.20 35.12 842.88 24 B

195 980 560 6.09 0.032 605082 1943648 3 16 1.65 26.34 632.22 24 B

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle
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Glasuldsprodukter

Mur isolering består af ikke-brandbar glasuld med et vandskyende additiv, anvendes til isolering 

af ydervægge / hulmure under opmuring. Mur isolering leveres i dobbelt bredde for hurtigere 

håndtering, hvert formstykke er perforeret så det er let at dele. Produktet er CE-mærket.

Mur Isolering

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 

Dimensioner – Mur isolering Lambda 37

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m
2
K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

125 1200 2x265 3.35 0.037 2413524 1339544 8 16 5.09 81.40 1628.0 20 B

150 1200 2x265 4.05 0.037 2436384 1421358 6 16 3.82 61.10 1221.0 20 B

175 1200 2x265 4.70 0.037 2436841 1453255 6 16 3.82 61.10 1221.0 20 Efter aftale

190 1200 2x265 5.10 0.037 2413526 1655619 6 16 3.82 61.10 1221.0 20 B

190 1200 3x200 5.10 0.037 239374 1494368 6 16 4.32 69.10 1382.0 20 B

220 1200 2x265 5.96 0.037 244736 1602238 4 16 2.54  40.64  812.8 20 B

240 1200 2x265 6.49 0.037 477387 1725271 3 36 1.91 68.76 1375.2 20 B

240 1200 3x200 6.49 0.037 525946 1901955 3 20 2.16 43.20 864.0 20 B

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Dimensioner – Mur isolering Lambda 34

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m
2
K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

125 1200 2x265 3.65 0.034 2413527 1339044 6 16 3.82 61.10 1221.00 20 B

125 1200 3x200 3.65 0.034 611957 1950639 6 20 4.32 86.40 1728.00 20 Efter aftale

150 1200 2x265 4.41 0.034 605714 1947823 6 16 3.816  61.06 1221.12 20 Efter aftale

150 1200 3x200 4.41 0.034 2443812 1602243 6 16 4.32  69.12 1382.40 20 Efter aftale

175 1200 2x265 5.14 0.034 2443020 1807198 4 20 2.54 50.88 1119.40 20 B

190 1200 2x265 5.55 0.034 515868 1819371 3 20 1.91 38.20 840.40 20 B

190 1200 3x200 5.55 0.034 513245 1815651 4 20 2.88 57.60 1152.00 20 B

220 1200 2x265 6.47 0.034 2443415 1728468 3 20 1.91 38.20 840.40 20 B

220 1200 3x200 6.47 0.034 605237 1947806 3 20 2.16  43.20 864.00 20 Efter aftale

240 1200 2x265 7.06 0.034 479619 1731823 3 20 1.91 38.20 764.00 20 B

240 1200 3x200 7.06 0.034 551122 1901957 3 20 2.16 43.20 864.00 20 Efter aftale

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle
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Glasuldsprodukter

Dimensioner – Mur isolering Lambda 32

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Plader

pr. pakke
Pakker pr.

palle
Areal

pr. pakke
Areal 

pr. palle
Areal

pr. læs
Paller 
pr. læs

Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m
2
K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

150 1200 2x265 4.69 0.032 605292 1947807 3 20 1.908  38.16  763.20 20 Efter aftale

150 1200 3x200 4.69 0.032 605069 1947809 3 16 2.16  34.56  691.20 20 Efter aftale

190 1200 2x265 5.59 0.032 476322 1726978 3 16 1.91 30.56 611.2 20 B

190 1200 3x200 5.94 0.032 540927 1875254 3 16 2.16  34.56  691.20 20 B

240 1200 3x200 7.50 0.032 605978 1946988 2 16 1.44  23.04  460.80 20 Efter aftale

240 1200 2x265 7.50 0.032 605985 1946989 2 16 1.272  20.35  407.04 20 Efter aftale

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Knauf Fugefilt
Knauf fugefilt i strimler anvendes til stopning af fuger ved døre og vinduer. 

Dimensioner – Fugefilt

Tykkelse Længde Bredde R Værdi Lambda Produkt
kode DB nr. Ruller pr. 

pakke
Pakker pr. 

palle
Ruller pr. 

palle
Meter pr. 

rulle
Meter pr. 

pakke
Meter pr. 

palle
Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m) (m) (m)

25 20000 60 0.65 0.037 425839 1648802 20 18 360 20 400 7200 A

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle 



12

Supafil Frame

Produkt 
Kode DB nr. Pakker pr. 

palle
Vægt pr. 

sæk
Paller pr. 

læs
Produkt
kategori

2436637 1447263 28 15.5kg 24 A*

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Blow-in-Blanket® System (BIBS) er en patenteret proces, der  

består af en “Isolerings granulat” af glasuld som 

mekanisk bliver blæst ind i den ønskede 

konstruktion. Supafil Frame bruges 

primært til indblæsning i tagkassetter, 

etagedæk, ydervægge samt åbne lofter. 

Produktet er CE-mærket. 

Supafil Frame

Supafil Frame Veil

Produkt Kode DB nr. m2 pr. rulle Produkt
kategori

2410499 1343924 2.8m x 183m = 512.40m2 A*

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 5 ruller 
Supafil Frame ingår i varugruppen “Tilbehör”

Supafil Frame Fiberdug er en gennemsigtigt dug i ruller, 

som bliver monteret på konstruktionen for at skabe et 

hulrum, hvori der blæses Supafil Frame isolering.

Supafil Frame Fiberdug

Isolerings granulat glasuld - til loft og væg (indvendig)
FRAME

Isolerings granulat glasuld til loft

FRAME

CAVITY WALL

PARTY WALL

LOFT

CARBONPLUS

Supafil Loft

Produkt Kode DB nr. Lambda Pakker pr. palle Vægt pr. sæk Paller pr. læs Produkt
kategori

429682 1702469 0.042 28 17.6 kg 24 A*

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle 

Supafil Loft er en isolerings granulat af glasuld som mekanisk bliver blæst på åbne lofter. Produktet er CE-mærket.

Supafil Loft

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 
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Supafil 40

Produkt 
Kode DB nr. Lambda Pakker pr. 

palle
Vægt pr. 

sæk
Paller pr. 

læs
Produkt
kategori

2409790 1449713 0.040 28 17.6kg 24 A*

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Supafil 40 Hulmursisolering er et silikone 

behandlet, ikke-brændbart glasulds produkt til 

mekanisk indblæsning i hulmurskonstruktioner. 

Isolatøren skal være godkendt af Knauf Insulation.  

Produktet er CE-mærket.

Supafil 40

Isolerings granulat glasuld - HULMUR

Supafil 34

Produkt 
Kode DB nr. Lambda Pakker pr. 

palle
Vægt pr. 

sæk
Paller pr. 

læs
Produkt
kategori

2441358 1602256 0.034 28 15.5kg 24 A*

Alle dimensioner er nominelle. Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Supafil 34 Hulmursisolering er et premium  

glasulds produkt til mekanisk indblæsning  

i hulmurskonstruktioner. Isolatøren skal

være godkendt af Knauf Insulation.  

Produktet er CE-mærket.

Supafil 34

A* = Fulde læs fra UK, leveringstid D0+7. Leveringer fra lokalt lager leveringstid D0+1.

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 
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Homeseal Products

Homeseal LDS Flexplus
Forstærket, lamineret, kondensbestandig klimamembran, fremstillet af en kombination af polyester, med øverste 

lag af polyamid. Variabel Sd-værdi mellem 0,2 og 20 m. En smart membran, der bruges til sadeltag og 

udendørs væg-anvendelser fra indersiden. 

Data - Homeseal LDS Flexplus

Længde Bredde Sd værdi Vægt Produkt kode DB nr. Ruller pr. palle Areal pr. rull Areal pr. palle Produkt
kategori

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

40000 1500 0.2-20 75 432477 1838586 42 60 2520 A

Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Homeseal LDS 0.04
Ekstremt robust og let-monterbar vejrmembran, lavet af spånbundet polypropylenark, med en sd-værdi på 

0,04 m. Meget vindtæt, åndbar og regntæt. Til træskelet og sadeltag.

Homeseal Vindstop Premium
Ekstremt stærk, holdbar og let-monterbar vejrmembran, lavet af af et 3-lags polypropylen-ark, med en sd-værdi 

på 0,02 m. Det er meget vindtæt, åndbar og regntæt. Til facader

Data - Homeseal LDS 0.04

Længde Bredde Sd værdi Vægt Produkt kode DB nr. Ruller pr. palle Areal pr. rull Areal pr. palle Produkt
kategori

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

50000 1500 0.04 150 2426854 1838589 20 75 1500 A

Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Data - Homeseal Vindstop Premium

Længde Bredde Sd værdi Vægt Produkt kode DB nr. Ruller pr. palle Areal pr. rull Areal pr. palle Produkt
kategori

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

50000 2800 0.02 100 500684 1838584 20 140 2800 A

Mindste ordre kvantitet = 1 palle

Homeseal-systemet fra Knauf Insulation er blandt de allerbedste tætningssystemer du vil finde.

Disse omhyggeligt udvalgte isoleringstilbehør er designet til at give den fineste kompatibilitet med vores berømte 
udvalg af innovative Knauf Isoleringsmaterialer. De supplerer fuldt ud hinanden, til at danne en helt professionel 
og meget effektiv løsning.

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 
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Homeseal LDS Soliplan
Opløsningsmiddel-fri, ensidet tape fremstillet af kraftpapir. Ideelt til forsegling af samlingen i dampspærren. 

Data - Homeseal LDS Soliplan-1

Længde Bredde Tykkelse Produkt kode DB nr. Ruller pr. box Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm)

40000 60 0.35 2358074 1838590 8 A

Mindste ordre kvantitet = 1 box

Homeseal Products

Homeseal LDS Solifit-1
Opløsningsmiddel-fri, ensidet klæbetape, fremstillet af polyethylen med høj densitet. På grund af sin elasticitet, 

er denne tape ideelt til lukning af huller omkring rør og kanalsystemer, der forbinder til dampspærren og de 

omkringliggende bygningsdele. 

Data - Homeseal LDS Soliplan-1

Længde Bredde Tykkelse Produkt kode DB nr. Ruller pr. box Produkt
kategori

(mm) (mm) (mm)

25000 60 0.37 2422904 1838592 10 A

Mindste ordre kvantitet = 1 box

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 
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3

6

1

2

1  Homeseal LDS 0.04
2  Homeseal Vindstop Premium
3  Knauf Insulation Mineral Wool 
4  Homeseal LDS FlexPlus
5  Homeseal LDS Soliplan-1
6  Homeseal LDS Solifit-1
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Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 

17



18

Specialmål og generel information

Tilbehør

Skærebord
Sammenleggbart bord med trinnløs styreskinne og gradskinne for skråskjæring. Leveres med spesialkniv.

Glasuldsisolering
Knauf Insulation kan ligeledes fremstille glasuld i en lang række alternative dimensioner og termiske præstationer, forbeholdt en 

minimum ordremængde.

Isolerkniv
En glat klinge tilpasset til at skære Knauf Insulation glasuldsprodukter. 

Dimensioner – Isolerkniv

Bladlængde Bladbredde Produkt kode DB nr. Vægt / kasse Knive / kasse

(mm) (mm) (kg)

315 40 454779 1701247 2.8 10

Alle dimensioner er nominelle. Pakkestørrelse: 10 knive / kasse.

Skærebord EgoCut

Længde Bredde Højde Vækt Produkt kode DB nr.

(mm) (mm) (mm) (kg)

1300 620 640-800 14 491875 1812858

Kundeservice (Salg) Telefon 72 44 12 00 Website www.knaufinsulation.dk 
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GENERELLE SALGSBETINGELSER
Knauf Insulation A/S
1. Definitioner
1.1  I disse almindelige betingelser skal nedenfor oplistede ord have 

følgende betydning:
  “Sælger” Knauf Insulation A/S, (CVR-nr. 34 62 26 98), c/o Rev og 

Råd A/S, By-midten 80, 3500 Værløse, Danmark.
   “Køber” den person, hvis Skriftlige ordre på Varer er accepteret af 

Sælger. 
  ”Kontrakt” kontrakten, der regulerer salg eller køb af Varer. 
  “Varer” varer der, i henhold til Kontrakten, skal leveres til Køber fra 

Sælger (inklusi-ve dele heraf).
   “Servicebetingelser” de servicebetingelser, der til enhver tid måtte 

være fastsat af Sælger.
  “Skriftlig” herunder fax, e-mail og EDI (elektronisk udveksling 

af data), men ikke SMS eller andre former for elektronisk 
kommunikation.

2. Aftalegrundlag
2.1  Kontrakter og ordrer accepteres kun på de vilkår, der følger af 

Sælgers almindelige salgsbetingelser (“Betingelserne”) som angivet 
heri, og Betingelserne skal have for-rang frem for ethvert andet 
sæt vilkår (inklusiv betingelser, som Køber angiver i sin ordre, 
ordrebekræftelse, specifikation eller i et andet dokument). Ingen 
ændring eller variation af Betingelserne eller specifikke angivelser i 
Sælgers accept skal være bind-ende for Sælger, medmindre Sælger 
udtrykkeligt har accepteret det Skriftligt. Med-mindre andet er aftalt, 
er eventuelle kvalifikationer eller vilkår angivet eller refereret i Købers 
egen ordreformular ikke gældende.

2.2  Råd eller anbefalinger givet af Sælger, Sælgers medarbejdere eller 
agenter om opbeva-ring, anvendelse eller brug af Varerne, der ikke 
er bekræftet Skriftligt af Sælger, følges udelukkende for Købers egen 
risiko, og Sælger er derfor ikke ansvarlig for råd eller anbefalinger, 
der ikke er bekræftet Skriftligt.

2.3   Sælger har, uden at ifalde ansvar herfor, ret til at berigtige 
typografiske fejl, skrivefejl eller andre fejl eller udeladelser i 
salgsmateriale, tilbud, prislister, accept af tilbud, fak-turaer eller 
anden dokumentation eller information, der er udstedt af  Sælger.

3. Ordrer og Specifikationer
3.1  Mængde, kvalitet og beskrivelse af Varerne og specifikationer heraf 

skal være som fremsat i Sælgers salgsmateriale.
3.2  Sælger forbeholder sig ret til at foretage de ændringer i 

vareangivelserne, som er kræ-vet for at være i overensstemmelse 
med gældende lovgivning eller EU-krav eller, hvor Varerne skal 
leveres efter Sælgers specifikationer, hvis de pågældende ændringer 
ikke væsentligt påvirker Varernes kvalitet eller ydedygtighed. 

3.3  En ordre, som er accepteret af Sælger, kan ikke afbestilles af 
Køber, medmindre Sæl-ger Skriftlig accepterer det og da kun på 
den betingelse, at Køber skal godtgøre Sæl-ger fuldt ud for de tab 
(inklusive tab af fortjeneste), omkostninger (inklusive omkost-ninger 
ved brugt arbejdskraft og materialer), erstatning, afgifter og udgifter, 
der måtte være pålagt Sælger som en konsekvens af afbestillingen.

3.4  Køber bekræfter, at det er i tillid til egne evner og dømmekraft, at 
Køber afgør, om de bestilte Varer egner sig til et specifikt formål. 
Sælger garanterer ikke, at Varerne er egnet til et specifikt formål. 
Medmindre andet Skriftligt accepteres af Sælger, er Kø-ber alene 
ansvarlig for at sikre, at Varerne egner sig til formålet.

3.5  Alle Varer, der er leveret af Sælger, er i overensstemmelse med 
varebeskrivelsen, som angivet i det offentliggjorte salgsmateriale og 
er omfattet af eventuelle tolerancer an-givet i salgsmaterialet. Hvis 
Varerne er bestilt efter varemærke, forbeholder Sælger sig ret til at 
erstatte dem med lignende Varer af samme standard.

3.6  Ethvert tilbud er givet på det grundlag, at ingen Kontrakt er gyldig 
før, Sælger afsen-der ordrebekræftelse til Køber.

4.  Priser
  De angivne priser gælder kun for de aftalte mængder og er ikke 

nødvendigvis anven-delige ved køb af andre mængder. Medmindre 
andet er aftalt, er de angivne priser inklusiv levering til Danmark. 
Hvis moms ikke er inkluderet i tilbuddet eller prisen, vil det blive 
pålagt, hvor det er relevant.

5. Prisændringer
  Sælger forbeholder sig ret til at ændre de tilbudte priser for alle 

eller en del af Varerne når som helst og uden varsel, hvis Sælgers 
omkostninger stiger efter accept af Købers ordre. Ordrer accepteres 
til de priser, der er gældende på accepttidspunktet og ud fra den 
forudsætning, at ordrer kan faktureres til den pris, der er gældende 
på forsendel-sesdatoen, uanset tidligere angivne priser. Den tilbudte 
pris er også forbeholdt juste-ring, hvis Køber ændrer på sine krav til 
Varerne, den bestilte mængde eller leverings-krav.

6.  Betaling
6.1  Medmindre andet er angivet skal Varerne eller en rate af Varerne, 

hvis levering er af-talt i rater, betales indenfor 30 dage fra 
udgangen af den måned, hvori Sælgers faktura er udstedt.

6.2  Betaling skal ske til tiden, og ingen betaling anses som modtaget, 
før Sælger har mod-taget det fulde beløb.

6.3  Manglende overholdelse af betalingsfristen giver Sælger ret til at 
indstille levering, indtil betaling er modtaget, at annullere Kontrakten 
Skriftligt eller at betragte Kont-rakten som afvist fra Købers side uden 
præjudice for Sælgers ret til erstatning for kontraktbrud.

6.4  Ved forsinket betaling har Sælger ret til få det udestående 
beløb forrentet med Sæl-gers banks’ basisrente + 8 procent fra 
forfaldsdatoen og indtil betaling sker.

6.5  Alle betalinger til Sælger i henhold til Kontrakten forfalder 
omgående ved opsigelse af Kontrakten uanset andre bestemmelser.

7.  Emballage
7.1  Hvor intet andet er anført, skal Varerne leveres i Sælgers eller 

fabrikantens standard emballage. Købers særlige krav til emballage, 
skal godkendes af Sælger. Sælgers vil kræve et gebyr herfor og 
omkostningerne, vil blive vist som et separat punkt på fak-turaen.

8.  Levering
8.1  Det tilstræbes at overholde leveringsdatoerne, men Sælger fraskriver 

sig ethvert an-svar for forsinkelser og for følgerne heraf, uanset 
hvordan de er opstået. Købet er ik-ke et fikskøb, medmindre det er 
aftalt i forvejen og Skriftligt accepteret af Sælger.

8.2  Levering af Varerne skal ske ved Købers afhentning af Varerne på 
Sælgers forret-ningssted på ethvert tidspunkt efter Sælger har givet 
Køber meddelelse om, at Va-rerne er klar til afhentning eller, hvis et 
andet leveringssted er accepteret af Sælger, ved Sælgers levering af 
Varerne på dette sted.

8.3  Hvis Køber, uanset årsag, ikke straks afhenter Varerne efter at have 
modtaget med-delelse om, at de er klar til afhentning eller, hvis 
Sælger er ude af stand til at levere Varerne til tiden på grund af 
Købers fejl, handling eller undladelse, skal Varerne betragtes som 

leveret til Køber, og Sælger kan opbevare Varerne indtil levering, 
hvorpå Køber bliver ansvarlig for betaling af alle omkostninger herfor 
(inklusiv, men ikke begrænset til, omkostninger til opmagasinering og 
forsikring).

8.4  Sælger forbeholder sig ret til foretage levering i rater, hvorved 
hver rate skal udgøre en separat Kontrakt uden sammenhæng med 
efterfølgende leveringer, og faktureres særskilt. Ingen annullering eller 
opsigelse af en Kontrakt på en rate, giver Køber ret til at afvise eller 
annullere en anden Kontrakt eller rate. Sælger skal tilstræbe at levere 
til aftalt tid, men garanterer eller indestår hverken udtrykkeligt eller 
indirekte for at levere til en bestemt dato eller en bestemt rate.

8.5  Sælger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, følgeskader 
(inklusiv, men ikke begrænset til rent økonomiske tab, tab af 
indtjening, tab af forretning, reduktion af goodwill og lignende), 
omkostninger, erstatning, gebyrer eller udgifter, der direkte el-ler 
indirekte er forårsaget af en forsinkelse i levering af Varerne (uanset 
om denne er forårsaget af Sælgers forsømmelse), ej heller skal en 
forsinkelse give Køber ret til op-sigelse eller ophævelse af Kontrakten, 
medmindre forsinkelsen overstiger 180 dage.

8.6  Aflæsning af Varer fra transport på leveringsstedet er Købers ansvar 
og sker for Kø-bers risiko. Køber skal sikre, at der er de nødvendige 
faciliteter til rådighed og, at Va-rerne aflæsses omgående. I tilfælde 
af, at Køber ikke gennemfører aflæsning af Va-rerne indenfor to 
(2) timer efter leveringstidspunktet (eller indenfor det tidsrum for 
aflæsning, som Skriftligt måtte være aftalt med Sælger), kan Sælger 
opkræve Køber betaling for hver yderligere time eller del deraf, indtil 
Varerne er aflæsset til Sælgers standardpriser, som fastlagt i Sælgers 
Servicebetingelser.

9.  Risiko og Ejendom
9.1  Risiko for skade på eller undergang af Varerne overgår til Køber: 
  (a)  i tilfælde, hvor Varerne leveres på Sælgers 

forretningssted, på det tidspunkt, hvor Sælger meddeler 
Køber, at Varerne er parat til afhentning; eller

  (b)  i tilfælde, hvor Varerne leveres et andet sted end på 
Sælgers forretningssted, på leveringstidspunktet eller, 
hvis Køber ikke afhenter Varerne, på det tidspunkt, hvor 
Sælger har oplyst, at Varerne kan afhentes. Aflæsning 
af Varer fra trans-port på Købers forretningssted sker på 
Købers ansvar og risiko.

9.2  Til trods for levering, risikoens overgang eller andre bestemmelser i 
disse Betingelser, skal ejerskab til Varerne ikke overgå til Køber, før 
Sælger har modtaget fuld betaling for Varernes inklusiv alle andre 
forfaldne eller uforfaldne beløb, Køber skylder Sæl-ger.

9.3  Indtil ejerskabet til Varerne overgår til Køber, skal Køber opbevare 
Varerne på vegne af Sælger som agent eller depositar. Varerne 
skal holdes adskilt fra Købers og tredje-mands varer og opbevares 
forsikret og være identificeret som Sælgers ejendom. Kø-ber kan 
dog videresælge eller anvende Varerne som et led i sin almindelige 
forret-ningsførelse.

9.4  Indtil ejerskabet til Varerne overgår til Køber (forudsat at Varerne 
stadigvæk eksiste-rer og ikke er blevet videresolgt), kan Sælger til 
enhver tid kræve, at Varerne leveres tilbage til ham og, hvis Køber 
undlader at gøre dette med det samme, gå ind på Kø-bers eller 
tredjemands lokalitet, hvor Varerne er opbevaret og tage dem 
tilbage.

9.5  Sælger er berettiget til at opkræve betaling for Varerne uanset, om 
ejerskab til Varer-ne er overgået fra Sælger.

9.6  Køber har ikke ret til at pantsætte Varer eller på anden vis anvende 
Varer til sikker-hedsstillelse, der stadig er Sælgers ejendom. Hvis 
Køber overtræder dette, forfalder alle Sælgers fordringer på Køber 
(uden i øvrigt at dette begrænser Sælgers andre rettigheder eller 
beføjelser) til betaling.

9.7  Ved opsigelse af Kontrakten, uanset årsagen, er Sælgers rettigheder 
i henhold til pkt. 9 stadig gældende.

10. Sælgers ret til modregning
10.1  Desuagtet enhver anden angivelse i Betingelserne, kan Sælger 

modregne enhver skyld til Køber med ethvert forfaldent krav på 
Køber. 

11.  Force Majeure
11.1  Sælger er ikke ansvarlig over for Køber, og Sælger misligholder 

ikke Kontrakten på ved forsinkelse eller undladelse af at udføre sine 
forpligtelser over for Køberen, hvis forsinkelsen eller udeladelsen var 
forårsaget af omstændigheder, der rimeligvis kunne siges at være 
uden for Sælgers kontrol:

  (a)  en naturkatastrofe, eksplosion, oversvømmelse, uvejr, 
ildebrand, eller ulykke;

  (b)  krig eller fare for krig, sabotage, opstand, civile 
uroligheder eller beslaglægning;

  (c)  love, restriktioner, bestemmelser, vedtægter, forbud 
eller foranstaltninger af enhver art fra regeringens, 
folketingets eller lokalregeringens side;

  (d)  import- eller eksport reguleringer eller forbud;
  (e)  strejker, lock-outs eller andre arbejds- eller 

handelskonflikter (hvad enten de involverer Sælgers 
medarbejdere eller tredjemands);

  (f)  vanskeligheder med at få fat på råmaterialer, 
arbejdskraft, brændstof, reserve-dele eller maskineri;

  (g) strømsvigt eller svigt af materiel.

12.  Garantier og forpligtelser
12.1  Med forbehold for hvor andet udtrykkeligt er angivet i disse 

Betingelser og bortset fra, hvor Varer sælges til en person, 
der handler som forbruger (omfattet af betyd-ningen i 
Forbrugeraftaleloven), er alle garantier, forpligtelser og andre 
betingelser fraskrevet i det størst mulige omfang tilladt.

12.2  Sælger garanterer, at Varerne er uden mangler i materiale og kvalitet 
i en periode på 6 måneder efter modtagelse af Varerne. Et krav fra 
Køber, som er baseret på Varernes kvalitet eller tilstand eller på, at 
de ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, skal (uanset 
om leveringen blev afvist af køberen) gøres gældende inden for syv 
(7) dage fra leveringsdatoen eller, i tilfælde hvor manglen ikke blev 
opdaget ved en rime-ligt udført undersøgelse, indenfor rimelig tid 
efter manglen opdages. Hvis leveringen ikke er afvist, og Køber ikke 
giver meddelelse til Sælger om manglen, er Køber ikke berettiget til 
at afvise Varerne, Sælger skal ikke hæfte for en sådan mangel, og 
Købe-ren er forpligtet til at betale prisen, som om Varerne var blevet 
leveret i ove-rensstemmelse med Kontrakten.

12.3  Hvor et krav, der er baseret på, at Varerne er mangelfulde i forhold 
til kvalitet eller tilstand eller på, at Varerne ikke er i overensstemmelse 
med de angivne specifikatio-ner, gøres gældende overfor 
Sælger i overensstemmelse disse Betingelser, og Sælger, efter en 
undersøgelse heraf, har accepteret et sådant krav, kan Sælger 
erstatte Varerne (eller den pågældende del) gratis eller, efter Sælgers 

skøn, refundere Køber Varernes pris (eller en forholdsmæssig del af 
prisen). I dette tilfælde har Sælger intet yderligere ansvar over for 
Køber.

12.4  Med undtagelse af tilfælde af dødsfald, personlig skade 
forårsaget af Sælgers uagtsomhed eller produktansvar efter 
Produktansvarsloven, skal Sælger ikke være an-svarlig overfor Køber 
på basis af en indeståelse (medmindre svigagtig), underforstået 
garanti, betingelse eller andet vilkår, forpligtelse efter uskreven lov 
eller efter Kont-raktens udtrykkelige betingelser, for tab af fortjeneste, 
indirekte tab, direkte tab eller følgeskade eller for erstatning, 
omkostninger, udgifter eller andre krav på kompensa-tion (uanset om 
det er forårsaget af Sælgers uagtsomhed, dennes medarbejderes 
eller agenters uagtsomhed eller på anden måde), der opstår i 
forbindelse med levering af Varer (inklusiv ved forsinket levering 
eller manglende levering i overensstemmelse med Kontrakten eller 
overhovedet) eller i forbindelse med Varernes brug eller Kø-bers 
videresalg heraf, og Sælgers totale ansvar under eller i forbindelse 
med Kontrak-ten skal ikke overstige prisen på Varerne, medmindre 
det udtrykkeligt er angivet i dis-se Betingelser.

13.  Betalingsudygtig køber
13.1 Denne klausul gælder, hvis: 
  (a)  Køber indgår en frivillig ordning med sine kreditorer 

eller (uanset om det er en enkeltperson eller et firma) 
går fallit, eller (hvis det er et firma) bliver erklæret 
konkurs eller træder i likvidation (hvor det drejer sig 
om andet end fusion eller rekonstruktion); eller en 
behæftelse finder sted, eller

  (b)  en bobestyrer overtager eller en kurator udpeges til at 
styre Købers aktiver; el-ler 

  (c)  Køber holder op med, eller truer med at holde op 
med, at drive forretning; el-ler

  (d)  Sælger med rimelig grund mener, at en af de 
ovennævnte begivenheder vil finde sted og giver 
Køber meddelelse herom. 

13.2  Hvis denne klausul finder anvendelse, kan Sælger, uden derved 
at begrænse andre rettigheder og midler der er tilgængelige for 
Sælger, annullere Kontrakten eller sus-pendere fremtidige leveringer 
under Kontrakten uden at ifalde ansvar over for Kø-ber, og hvis 
Varerne er leveret, men ikke betalt for, skal købesummen forfalde til 
be-taling med øjeblikkelig virkning uanset, om der tidligere måtte 
være aftalt noget an-det.

14.  Erstatning for ikke-levering/ufuldstændig levering/ Varer 
beskadiget undervejs 

14.1  Køberen skal ved levering inspicere Varerne øjeblikkeligt. Hvis 
Køber ikke giver meddelelse eller rapporterer i overensstemmelse 
med disse bestemmelser, er Køber forpligtet til at acceptere 
og betale for Varerne, på det tidspunkt det er angivet i disse 
Betingelser, medmindre et Skriftligt krav modtages: 

  (a)  af både Sælger og transportøren inden for 3 dage 
efter levering, hvor det drejer sig om beskadigelse, 
forsinkelse eller delvist tab undervejs;

  (b)  af både Sælger og tranportøren inden for 28 dage 
efter afsendelse, hvor det drejer sig om ikke-levering. 
Varer, for hvilke der gjort et krav om erstatning 
gældende, skal opbevares gratis med henblik på 
Sælgers inspektion.

15.  Generelt
15.1  Sælgers rettigheder påvirkes eller begrænses ikke af nogen henstand 

eller eftergiven-hed bevilget til Køber. Sælgers afkald på at gøre et 
krav gældende skal ikke gælde som et afkald på at gøre krav for 
senere brud på samme eller andre betingelser gældende.

15.2  Sælger er en del af en koncern, hvorfor Sælger kan vælge at udføre 
enhver af sine forpligtelser eller rettigheder under denne Kontrakt 
selv eller gennem et andre selskaber i koncernen, forudsat at enhver 
handling eller udeladelse af dette selskab skal betragtes som Sælgers 
handling eller udeladelse.

15.3  Sælger har til enhver tid ret til at overdrage Kontrakten eller dele 
af denne til enhver person eller selskab. Køber kan kun overdrage 
Kontrakten eller dele heraf efter at have indhentet Sælgers 
forudgående, Skriftlig godkendelse til overdragelsen.

15.4  Kontrakten er underlagt lovgivningen i Danmark, og Køber accepterer 
at være un-derlagt dansk rets jurisdiktion.

15.5  Hvis en betingelse i Kontrakten findes helt eller delvis ugyldig eller 
uigennemførlig af en domstol eller anden kompetent myndighed, 
skal den øvrige del af betingelsen og de resterende betingelser i 
Kontrakten ikke påvirkes heraf.

15.6  Et varsel, der skal eller kan gives af en af parterne til den anden part 
under en Kont-rakt, skal afgives Skriftligt til den anden part på dennes 
registrerede selskabsadresse eller primære forretningssted eller på 
anden sådan adresse, der måtte være informeret om på det relevante 
tidspunkt.
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