FASADE
Nettoprisliste April 2019

PRISLISTEOVERSIKT
HardRock Fasadeplate
1/4-2019
Økningen innenfor de forskjellige produktområdene er følgende
Gjennomsnittlig prisøkning på ca. 4 %.
Prisjusteringer utover hva som er nevnt ovenfor vil kunne forekomme innenfor enkelte produkter og dimensjoner.
Enkelte dimensjoner kan ha fått nye NOBB nr.
Fraktpriser for alle produkter er i gjennomsnitt økt med ca. 4 %. - Se egen fraktliste
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PRISLISTE FASADEISOLASJON
Prisene gjelder fra 1. april 2019

CE-merking

Brannklasser

CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller
fastsatte krav til menneskers sikkerhet, helse og miljø.
Disse kravene er spesifisert i harmoniserte standarder
som gjelder innen EØS-området. Standarden for
mineralull (stein- og glassull) heter NS-EN
13162, ”Varmeisolasjons-produkter for bygninger".
Fabrikkfremstilte produkter av mineralull (MW). Krav.”
CE-merking alene sier ikke noe om et produkts generelle
kvalitet, men viser kun at krav nevnt ovenfor er oppfylt.
Merkingen betyr heller ikke at produktet er underlagt
uavhengig kontroll av alle aktuelle egenskaper.

Produktstandardene for isolasjon omfatter også
betegnelser for produkters branntekniske egenskaper.
Disse klassebetegnelsene beskriver hvordan materialer
oppfører seg ved brann.
Vi har 7 brannklasser å forholde oss til: A1, A2, B, C, D, E og
F. Nesten all mineralull oppfyller kravene til klasse A1,
som er den beste klassen.

3. parts kontroll
AS ROCKWOOL har 3. parts kontroll via Dancert på alle
varmeisolerende byggprodukter. Denne kontrollen er
basert på Keymarks regler for produktkontroll.

EU-klasse

Egenskaper

Eksempler

A1

Ubrennbar. Ingen
overtenning

Mineralull

A2

Begrenset
brennbar.
Ingen overtenning

Mineralull,
gipskartong

B

Min. bidrag til
brann
Ingen overtenning

Brannhemmet
sponplate

C

Noe bidrag til brann Tapet på gips
Overtenning

D

Middels bidrag til
Tre generelt
brann. Overtenning

E

Stort bidrag til
brann.
Overtenning

Brannhemmet
skumplast

F

Egenskaper ikke
bestemt

Skumplast

Produktmerking

RD -verdi
I standardene kreves det at varmemotstand – RD-verdi
– alltid skal deklareres. RD-verdien viser hvor god
varmemotstand et produkt med en bestemt tykkelse og λverdi har. RD-verdien beregnes ut fra tykkelse / λ-verdi.
R D-verdi (m2 K/W)
Tykkelse
(mm)

λD(mW/mK)
34

37

40

50
70
100
120
125
150
200
250
300

1,45
2,05
2,90
3,50
3,65
4,40
5,85
7,35
8,80

1,35
1,85
2,70
3,20
3,35
4,05
5,40
6,75
8,10

1,25
1,75
2,50
3,00
3,15
3,75
5,00
6,25
7,50
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Nye byggeforskrifter
1. januar 2017 ble nye endringer i energikapittelet i TEK
gjort gjeldende. Dette medfører økte krav til
isolasjonstykkelser og bygningens tetthet. For mer
informasjon se http://www.rockwool.no/.
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BETINGELSER
Levering
Leveringsdato og -sted er anført i ordrebekreftelsen. AS ROCKWOOL er berettiget til å ta forbehold om
leveringsdato og mengde.
Spesielle forhold på byggeplassen som kan få innvirkning for leveransen må oppgis ved bestilling. Når
mengdeberegning, masseuttak og uttegning skal utføres av AS ROCKWOOL må nødvendig tid før ordre
kan registreres påregnes.

SPESIALMÅL, STYKKSALG FRA PALL OG SPESIALLEVERINGER
Spesialmål og spesialdimensjoner:
Ved ønske om levering av ROCKWOOL Fasadeprodukter med andre mål eller dimensjoner enn de
som er oppgitt i prislisten, kontakt AS ROCKWOOL
for kalkyle av nøyaktig pris.
Produkter med spesialmål prises generelt ut fra følgende
forutsetninger: Minimumskvantum 1.500 kg, pristillegg kr
4 000,- Kontakt AS ROCKWOOL om priser og leveringstid.

Anbrudd:
AS ROCKWOOL tilbyr levering av mindre enheter enn det
som oppgis i prislisten. De fleste standardprodukter kan
leveres i mindre enheter mot et pristillegg på kr 1 500,- pr.
ordre og enhet. Tillegget kommer som et resultat av at
standard pallforpakning må brytes og produktene
ompakkes til mindre enheter.

Klokkeslettleveringer/gebyrer:
AS ROCKWOOL gir deg mulighet for levering på et eksakt
klokkeslett med bil. Et avvik på +- 1/2 time må imidlertid
aksepteres. Ved leveringer før kl. 07.00 eller etter kl.
16.00 skal det ved bestilling gjøres en spesialavtale med
transportør gjennom vår kundeserviceavdeling. Ved
klokkeslettleveringer påløper et gebyr ved følgende
betingelser:
Ved levering under 30 m3 - leveringsgebyr kr. 1 500,eks. mva.
Ved levering over 30 m3 - intet gebyr.
Tid til lossing er beregnet til maks 2 timer. Ved venting ut
over dette vil AS ROCKWOOL viderefakturere eventuelle
påløpte ekstra kostnader fra transportør - min. kr. 1 500,/time.

Ordrestørrelse:
Minstefrakt kr. 900,Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland,
Buskerud, Telemark, Aust-Agder,
Vest-Agder, Trøndelag Fabrikksone, Sør-Trøndelag, NordTrøndelag

Minstefrakt kr. 1100,Rogaland, Hordaland/Bergen, Sogn og Fjordane, Møre og
Romsdal, Nordland, Troms, Finnmark
Ovenstående gjelder kun for levering av produkter omtalt i
denne prisliste.
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FASADEISOLASJON
HARDROCK FASADEPLATE
ROCKWOOL HardRock Fasadeplate fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL
steinull.“Duel density” kvaliteten danner et stabilt, isolerende og bærende underlag for mineralske
pussløsninger og gir i tillegg god styrke mot mekanisk påvirkning.

A1

37

Anvendelse
Bruksområde: Ubrennbar fukt- og vannavvisende steinullplate til utvendig isolering på
bygningsfasader.

Dimensjoner (pall)
Stk pr pall

m2 pr pall

m2 pr pakke

m3 pr. pall

kr/m2

kr/pall

NOBB nr

1200x600x150

16

11,52

0,72

2,1

243,70

2.807,42

29320116

1200x600x200

12

8,64

0

2,1

333,90

2.884,90

54520843

Dimensioner (mm)

Dimensjoner (pakker)
Info

Dimensioner (mm)

Stk pr pall Stk pr pakke m2 pr pall m2 pr pakke m3 pr. pall m3 pr. pakke

kr/m2 kr/pakke

NOBB nr

Pakker på pall 1200x600x50

72

4

51,84

2,88

2,87

0,144

Pakker på pall 1200x600x80

45

3

32,4

2,16

2,87

0,173 144,70 4.688,28 29320082

Pakker på pall 1200x600x100

36

2

25,92

1,44

2,87

0,144 173,80 4.504,90 29320090

Pakker på pall 1200x600x120

30

2

21,6

1,44

2,87

0,173 201,80 4.358,88 29320108
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92,20 4.779,65 29320074
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AS ROCKWOOL
Gyldig fra 01.01.13
1.Virkeområde
Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg fra AS ROCKWOOL om ikke annet er skriftlig avtalt
eller fremgår av ordrebekreftelse.

2. Ordre
Ordre kan inngås skriftlig eller muntlig uten begrensning vedrørende kommunikasjonsmiddel. Etter at
ordre er inngått sender AS ROCKWOOL ut ordrebekreftelse. Kunder som ønsker det kan få
ordrebekreftelsen elektronisk. Kunden må uten ugrunnet opphold kontrollere ordrebekreftelsen og
varsle AS ROCKWOOL om innsigelser mot ordrebekreftelsens beskrivelse av ordren. Ordrebekreftelsen
skal anses som bevis for ordrens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt før varene leveres fra
fabrikk.

3. Kansellering av ordre ved produksjonsproblemer
Dersom AS ROCKWOOL skulle få alvorlige produksjonsproblemer ved en av sine fabrikker vil AS
ROCKWOOL gjøre sitt beste for at kundene ikke skal bli skadelidende. I en slik situasjon har AS
ROCKWOOL rett til å kansellere ordre for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter slik
at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er mulig.

4. Kansellering av ordre ved ekstraordinær markedssituasjon
I en ekstraordinær markedssituasjon med varemangel har AS ROCKWOOL rett til å kansellere ordre,
også selv om leveringstid er bekreftet. Dette for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og
prosjekter slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel unngås så langt det er
mulig.

5. Priser på varer og frakter
Varer og frakter faktureres i henhold til AS ROCKWOOL pris- og fraktlister som gjelder på
leveringsdagen.

6. Spesielle leveringsbetingelser
Spesialmål
Andre dimensjoner enn det som er spesifisert i denne prislisten kan leveres hvis hver enkeltbestilling og
levering utgjør minimum 1500 kg pr dimensjon. Det blir beregnet et omstillingsgebyr på kr 4000,- pr
dimensjon pr leveranse.
Normalt må det beregnes 1-2 uker tillegg i leveringstid. Alle leveranser vil være på hele paller. Kontakt
kundeservice eller salgskonsulent for nærmere informasjon.
Anbruddstillegg
Ved splitting av standard forpkaningsenhet vil det påløpe et anbruddsgebyr på kr 1 500,- for hver enhet.

7. Levering og kontroll ved levering
For kunder som velger å hente produktene på fabrikk skjer levering ved opplasting på bil. AS
ROCKWOOL har avtale med en rekke transportører, og kan tilby levering hos kunde eller på byggeplass
i den grad adkomsten gjør dette mulig.Vilkårene for slik transport fremgår av fraktliste. Levering anses
å ha funnet sted når transportøren har satt varene ned på bakken på avtalt leveringssted, eller så nær
avtalt leveringssted som fremkommelighet på stedet tillater, eller når kjøpers representant har løftet
varene av bilen.Ved båttransport har levering funnet sted når varene er levert ved kai.
Kunden overtar risikoen for produktene ved levering. Kunden skal ha representant til stede ved
levering. Kundens representant skal kontrollere at de mengder og varesorter som er angitt i
følgeseddel for leveransen faktisk er levert, og han skal kontrollere at leveransen ikke har mangler som
er synlige uten å åpne emballasjen.
Etter denne kontrollen skal han anmerke eventuelle avvik vedrørende angitte mengder samt
eventuelle synlige mangler på følgeseddelen.
Følgeseddelen skal signeres av kjøper og leveres tilbake til transportør.
Dersom det avtales leveranse på tid eller sted der kundens representant ikke har anledning til å være
til stede, skal transportøren anses å ha fullmakt fra kunden til å kontrollere leveransen og kvittere på
følgeseddelen.
AS ROCKWOOL vil normalt ikke akseptere reklamasjoner vedrørende feilleveranser eller mangler som
kunne ha vært oppdaget ved kontroll ved levering.

8. Feilleveranser eller mangler som oppdages ved levering
Dersom det ved levering oppdages at det er levert mindre mengde enn avtalt, skal AS ROCKWOOL
supplere leveransen så snart som mulig.
Er det levert feil vareart skal transportøren ta varene med tilbake, og riktig vareart leveres så snart som
mulig. Dersom det oppdages kvalitetsmangler som har betydning for kunden, skal transportøren ta
produktene med tilbake, og ny vare leveres så snart som mulig.
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9. Forsinket levering
Om angitt leveringstid i ordrebekreftelse ikke kan overholdes, skal AS ROCKWOOL snarest informere
kunde, og nytt leveringstidspunkt avtales. AS ROCKWOOL har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes
vær, føre eller annet er til hinder for fremkommeligheten, og som fører til at transportør ikke kan få
varene frem til avtalt leveringssted til avtalt tid. Ved vesentlig forsinkelse mer enn 8 dager har kunden
rett til å kansellere ordren.

10. Kvalitetsmangler
Dersom leverte varer har en kvalitetsmangel som ikke oppdages ved mottakskontroll, plikter kunden å
reklamere overfor AS ROCKWOOL så snart som mulig, dog senest innen 5 - fem- virkedager etter at
mangelen er oppdaget. En muntlig reklamasjon skal snarest bekreftes skriftlig. Ved reklamasjon
vedrørende kvalitetsmangler skal etiketten på pakkene vedlegges reklamasjonen. AS ROCKWOOL vil
normalt ikke akseptere reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler som mottas senere enn tre måneder
etter levering.
Dersom AS ROCKWOOL aksepterer en reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel som berettiget, skal AS
ROCKWOOL så snart som mulig levere nye varer eller kreditere kunden for de mangelfulle varene.
Dersom mangelen ikke er mer alvorlig enn at varene kan brukes til sitt formål, skal krediteringen
utmåles som prisavslag med maksimalt oppadgående til 25 %.

11. Begrensning i vårt erstatningsansvar
For direkte tap er vårt erstatningsansvar begrenset til 50 % av fakturaverdien av mangelfulle varer,
eller av varene i den ordre som er forsinket. Kunden må dokumentere de tap som gjøres gjeldende.
Kansellering etter punkt 3 eller 4 foran medfører ikke erstatningsansvar for AS ROCKWOOL.
AS ROCKWOOL har ikke erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller
mangler ved leverte produkter. Indirekte tap i disse vilkår har samme betydning som i kjøpslovens § 67.

12. Retur av varer
Solgte varer tas normalt ikke i retur. I unntakstilfelle kan retur av lagerførte standardvarer skje etter
avtale med vår distriktssjef. Uskadde varer krediteres med 50 % av fakturaverdi. Returomkostninger
betales av kunden.

13. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager.Ved forsinket betaling belastes kjøper med morarente på 12%
p.a.

14. Tvister
Skulle det oppstå tvist vedrørende leveranser regulert av disse vilkår, skal partene forsøke å løse
tvisten i minnelighet. Lykkes ikke dette skal søksmål reises for Oslo tingrett.
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