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Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem,

utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.

Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, 
Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.
Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidè är att erbjuda våra 
kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt 
uthyrning. 
Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för 
kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, 
Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.
Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige. 
Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har. 
Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.
Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering 
av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till 
sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.
Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och 
surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.

Effektiv lagerhantering är din garanti 
för säkra leveranser.

Vi tillverkar måttbeställda redskap med 
montering av komponenter allt efter 

dina önskemål.

Stållinepark

Bedsab Sthlm Bedsab Gbg



Komponenter och kättingredskap 
klass 10.

Bedsab har under det senaste åren upparbetat det egna varumärket MyrantiQ.

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och 
surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke. 

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitét samt smarta lösningar. 

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god 
funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.  

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra 
ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med 
nya spännande högkvalitativa produkter.

Eltelfrar

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:

Elvinschar

Kran/personkorgar Lyftsaxar MyrantiQ



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftred-
skap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. 
Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom 
provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).
Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen 
alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.
Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller 
textila lyftredskap, stållinor/stållineredskap, kättingredskap, lyftblock, 
plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.

Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela doku-
mentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. 
Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7

Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår 
webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktnings-
protokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med 
QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i 
vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden 
önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.

Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att 
redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, 
åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, 
skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion ut-
föras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör 
vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.

Inspektion och service
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www.bedsab.se för produktdatablad.

Grunderna i Fallskydd

Enligt europeiska lagstiftningen 
För att förebygga de riskmoment som är förenade
med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att
tillhandahålla personlig skyddsutrustning och informera
om dess funktion samt de risker som de skall skydda mot. 
Arbetstagaren är skyldig att använda utrustningen. 
Utrustningen skall vara personlig. 
En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som 
kan kombineras eller användas separat. Den som använder fallskydd 
bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova 
utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna 
med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den.

Utdrag ur gällande standarder
De europeiska standarderna (EN) skiljer på stödutrustning,
fallskyddsutrustning och nedfirningsdon.

Fallskyddets ABC
En komplett fallskyddslösning består alltid av alla dessa tre delar.

  A

C

B

Förankringspunkt.
Används för att koppla ihop kopplingslinan med förankringspunkten.
Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 12 kN belastning. 
Befintliga förankringspunkter kan t.ex. finnas i I-balk, byggnadsställning eller annan fast/strukturell punkt. 
Dessa förankringspunkter kan behöva kompletteras med en temporär förankringspunkt/förankringssling:

Helsele.
Används för att hålla användaren under och efter ett fall.
-Helsele måste användas för alla fallskyddssituationer.
-Stödbälten kan inte användas som fallskydd.
Selens funktion är att vid fall fånga upp kroppen på ett säkert sätt. Det finns olika typer av selar. Helsele 
ska användas för alla fallskyddssituationer. Nedan förklaras vilken typ av sele som är passade för just ditt 
arbete.

Kopplingslina.
Används för att koppla ihop användarens sele med förankringspunkten.
Kopplingslinan är kopplingen mellan dig och din förankringspunkt. En falldämpares uppgift är att se till så 
att kroppen inte utsätts för mer kraft än 6 kN. Kopplingslina används mellan helselen och 
förankringspunkten.

Kontrollera fallskyddet ofta
Varje gång man använder utrustningen ska man kontrollera innan att sömmarna är hela och att 
det inte finns synliga skador på de olika delarna. En behörig person ska kontrollera fallskyddet 
minst en gång om året, eller när det har utsatts för onormal påfrestning. Man ska aldrig använ-
da skadad utrustning. Den ska i stället kasseras eller lämnas in för reparation enligt tillverkarens 
bruksanvisning.
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Stödutrustningssystem EN 358 
Omfattar system som är avsedda att användas som stöd-och fallförhindrande utrustning.
Ett stödsystem är ej avsett att användas som fallskydd.
Produkter som ingår i systemet är stödbälte och stödlina. Stödbältet skall vara utrustat med 
två D-ringar för koppling av stödlina.
Stödlinan skall kopplas runt en stolpe eller annan konstruktion från den ena D-ringen till 
den andra så att ett fall begränsas till 0,5 meter.
Linan skall vid normal användning ej vara längre än 2,0 meter. Då detta ej är möjligt, skall linans längd hållas så kort som 
möjligt för att bibehålla sin funktion. Stödutrustning är avsedd att användas av den som uppe i stolpar eller andra 
konstruktioner behöver arbeta med båda händerna fria.

Kopplingslina EN 354
Används som förankring mellan säkerhetssele och förankringspunkt. Längden på en 
kopplingslina får ej överstiga 2,0 meter. En kopplingslina tillsammans med en säkerhetssele 
får inte användas som ett fallskyddssystem utan falldämpare.

Säkerhetssele EN 361
Skall vara av typ helsele för att utgöra ett stöd för hela kroppen, d.v.s. ha axel-och benband 
för att fördela krafterna som uppstår vid fall så att kroppens starkaste del, bäckenet, tar 
upp den största belastningen. Säkerhetssele kan även ingå i ett stödutrustningssystem 
genom att ett stödbälte integreras i selen.

Fallskyddssystem EN 363
Omfattar system som är avsedda att användas för att förhindra fall från en högre nivå.
Produkter som ingår i ett fallskyddssystem är säkerhetssele, kopplingslina, falldämpare, 
fallstopp samt fast eller flexibel säkerhetslina med fallbroms.

Fallstopp EN 360
Används som förankring mellan säkerhetssele och förankringspunkt. Fallstoppet skall ha en själv-
låsande funktion med automatisk retur och åtdragande av bandet /stållinan. En energiupptagande 
beståndsdel kan vara integrerad så att chockbelastningen vid ett eventuellt fall ej skall överstiga 
6,0 kN. Bromssträckan får ej överstiga 2,0 meter.

Kopplingsanordningar EN 362
Används i stödutrustningssystem och fallskyddssystem. Säkerhetskrokar skall ej ha några skarpa eller 
ojämna kanter som kan skada linor/band eller orsaka obehag för användaren.
Krokar skall vara självstängande och ha automatisk eller manuell låsningsfunktion. 

Information om Fallskydd
För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att 
tillhandahålla personlig skyddsutrustning och informera om dess funktion samt de risker som de skall 
skydda mot. 
Arbetstagaren är skyldig att använda utrustningen. Utrustningen skall vara personlig.
Bedsab erbjuder ett högkvalitativt och komplett sortiment av fallskyddsprodukter för att uppfylla kraven på 
säkra arbetsplatser.
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Innehåller:
Sele P-30 2-punktssele M-XL eller XXL.
Säkerhetslina Linostop II 12 mm med fallbroms, längd 20 meter.
Förankringsband AZ 910 1,5 m.
Ryggsäck Bedsab storlek 500 x 350 x 200 mm.
Artnr Storlek Vikt kg

1610-3065 Medium/XLarge 4,80

- XXL 4,85

Tak-kit Basic Pro 5

Innehåller:
Sele P-30 2-punktssele M-XL eller XXL.
Säkerhetsblock med automatisk indragning och snabbverkande bromssystem som begränsar det fria fallet till några centimeter. 
Ställningskrok/lekande krok.
Ryggsäck Bedsab storlek 500 x 350 x 200 mm.
Artnr Storlek Vikt kg

- Medium/XLarge 3,0

- XXL 3,05

Fallskyddskit ROLER
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2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt kg

1610-3000 P-30 M/XL 1,01

- P-30 XXL 1,08

Sele P-30 

2-punktssele med snabbspännen 
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt kg

1610-3005 P-30EC M/XL 1,305

- P-30EC XXL 1,395

2-punktssele med snabbspännen.
Elastiska band och ryggstöd.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt  kg

1610-3010 P-34EL C M/XL 1,6

- P-34EL C XXL 1,7

Sele P-34EL C 

Sele P-30EC 

2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358 / EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt kg

- P-56 M/XL 1,5

- P-56 XXL 1,6

Sele P-56 
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2-punktssele med snabbspännen.
Band: Aramid 45 mm
Flamsäker EN 358 cl.4.1.5
Standard: EN 358, EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt  kg

1610-3015 P-50N ISOL M/XL 1,7

- P-50N ISOL XXL 1,8

Sele P-50N ISOL 

2-punktssele med snabbspännen.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358, EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt  kg

1610-3020 P-50HV+ M/XL 1,5

- P-50HV+ XXL 1,6

Sele P-50HV+ 

2-punktssele.
Band: Polyester 45 mm
Standard: EN 358 / EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt kg

- P-56C M/XL 1,5

- P-56C XXL 1,7

Sele P-56C 

Sele P14R Sele P32PRO

Sele P80E ISOL Sele P10F
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Fallskyddsblock CR 200, längd 6 m med karbinkrok AZ 002ASI
Artnr Typ Rep diam

mm
Längd meter Vikt kg

- CR 200 4 6 5,1

- CR 20010 4 10 5,3
- CR 20012 4 12 5,9
- CR 20015 4 15 6,1

Fallskyddsblock CR 200 

Fallskyddsblock med expanderbar stålkabel ø 4 mm, försedd med 
låsmekanism i ett hållbart plasthölje CR 030 är utrustad med en 
integrerad svängbar fäste i ögat för förankring av enheter. 
Artnr Typ Rep diam

mm
Längd  meter Vikt kg

- CR 030 4 3 1,75

Fallskyddsblock CR 030 

2-punktssele med snabbspännen.
Band: Aramid 45 mm
Flamsäker EN 358 cl.4.1.5
Standard: EN 358, EN 361
Artnr Typ Storlek Vikt  kg

1610-3015 P-50N ISOL M/XL 1,7

- P-50N ISOL XXL 1,8

Karbinkrok på ovansida samt nedre lekande krok.
Artnr Typ Längd meter Vikt kg

1610-3027 CR 250V 10 4,2

1610-3028 CR 250V 15 4,9

Fallskyddsblock CR 250V 

Fallskyddsblock CRW 200 med räddningslyftanordning och 
kabel, 15 m lång
Artnr Typ Längd meter Vikt kg

- CRW 200 15 11,0

Fallskyddsblock CRW 200 
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Säkerhetslina med karbinhake, glidlås och falldämpare.
EN 353-2
Artnr Längd meter Vikt kg

- 5 1,95
- 10 2,8
- 15 2,9

1610-3060 20 2,95
- 25 3,0
- 30 3,4
- 35 3,8
- 40 4,0
- 45 4,5
- 50 5,0

Säkerhetslina Linostop II

Med ställningskrok samt lekande krok.
EN 360
Artnr Typ Längd meter Vikt kg

1610-3030 WR 025 2,35 1,6

- WR 025 2,45 1,7

Fallskyddsblock WR 025 

Fallskyddsblock WR 040 DUBBEL med karbinkrokar AZ 002ASI
Minsta brottstyrka 6 kN 6 kN
Artnr Typ Bandets bredd Vikt kg

- WR 040 Dubbel 18,5 x 2,2 mm 1,8

Fallskyddsblock WR 040 Dubbel 

Falldämparlina  LE111

Med säkerhetskrok samt karbinkrok.
Standard: EN 355
Artnr 1610-3035
Typ LE111
Längd  meter 2 meter
Mått mm 300 x 40 x 50 mm
Vikt kg 0,95
Material Polyester
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Ställningskrok AZ 002 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 002
Öppning mm 19 mm
Mått mm 130 x 56,5 mm
Vikt kg 0,220
Material Galvaniserad stål 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 003
Öppning  mm 20,0
Mått mm 135 x 80 mm
Vikt kg 0,188 
Material Aluminium

Ställningskrok AZ 003 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 021T
Öppning mm 23,0
Brottlast 40 kN
Mått mm mm
Vikt kg 0,250 
Material Stål 

Ställningskrok AZ 021T 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 022
Öppning mm 56,0
Brottlast 20 kN
Mått mm 217 x 120 mm
Vikt kg 0,500 
Material Galvaniserad stål

Ställningskrok AZ 022 
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Ställningskrok AZ 023 

Standard: EN 362
Artnr 1610-3050
Typ AZ 023
Öppning mm 60,0
Brottlast 20 kN
Mått mm 240 x 130 mm
Vikt kg 0,490 
Material Aluminium

Ställningskrok AZ 024 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 024
Öppning  mm 110
Brottlast 20 kN
Mått  mm 350 x 190 mm
Viktkg 0,935
Material Aluminium

Karbinkrok AZ 011
Karbinkrok AZ 011A 

Standard: EN 362
Artnr 1610-3045
Typ AZ 011
Öppning mm 18,0
Brottlast 25 kN
Mått mm 110 x 60
Vikt kg 0,160
Material Galvaniserad stål

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 011A
Öppning  mm 18,0
Brottlast 20 kN
Mått  mm 111 x 64
Vikt kg 0,110
Material Aluminium

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 025
Öppning mm 83,0
Brottlast 20 kN
Mått  mm 330 x 155 mm
Vikt kg 0,845 
Material Galvaniserad

Ställningskrok AZ 025 

Standard: EN 362
Artnr -
Typ AZ 040
Öppning mm 23,0
Brottlast 20 kN
Mått  mm 140 mm
Vikt kg 0,845 
Material Aluminium

Ställningskrok AZ 040 
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Fallskydd

Räddningslyftanordning RUP 503-B 
Stållinelängd 25 m och med säkerhetsbroms
EN 1496 Klass B
TEKNISK DATA
WLL: 200 kg
handkraft krävs: 10 kg
Växelförhållande: 7,2: 1
Rulldiameter: 60 mm
Vevlängd: 300 mm
Stållinediameter: 6,3 mm
Vikt: rep 25 m - 22,5 kg
Stållina 35 m - 24,0 kg
Stållina 45 m - 25,5 kg
Stållina 50 m - 26,2 kg

Tripod TM13
Transport dimensioner: 200 x 33 x 31 cm
Höjd: 179 - 289 cm
Tripod TM 13 är en bärbar förankringsanordning i aluminium som kan användas 
tillsammans med vinsch. Har fotsteg för enklare montering av block. 
Enheten kan användas av 2 personer samtidigt.
Försedd med tre Tripod förankringspunkter och två skivor för att styra wiren 
på räddningsvinschen, 

RUP 503-B är en vinsch utrustad med fäste för montering på stativben. Vinschen är utrustad med stållina 
alternativt 25 m, 35 m, 45 m, 50 m i längd och 6,3 mm i diameter; RUP 503-B är en del av räddningsutrust-
ningen. Med hjälp av enheten kan en person lyftas från en lägre nivå till en högre nivå eller vice versa. 
Vevarmen kan demonteras för enklare transport.
RUP 503-B räddningsanordning uppfyller EN 1496 / B.

 Tillbehör:

Fjäder-typ energiabsorbent SDW
Block PL 101  

Vinsch RUP 503-B

TM13 TM7 TM9

Material aluminium Steel aluminium

Vikt kg 37,0 35,0 16,5

Dimensioner 190 x 30 x 
30 

175 x 23 x 
23 

175 x 23 x 23

Arbetshöjd 179-289 147-229 147-229

Antal förankringspunkter 3 4 4



12 ©Bedsab

Artnr Mått  mm Vikt kg

1610-3070 500 x 350 x 200 0,55

Ryggsäck Bedsab

Avlastningssteg AY 201 
Avlastningssteg AY 201 är utformad för att öka blodcirkulationen i benen hos 
en person som har fallit i sin sele. Den kan fästas på säkerhetssele och möjlig-
göra att arbetarens kroppsvikt fördelas på benet.
Artnr Längd  meter Vikt kg

1610-3055 1,2 0,020

Förankringsband AZ 910

Artnr Längd meter Bandbredd mm Vikt kg

1610-3040 1,5 20 0,045

PLGW-PSA förankringsögla för tillfällig eller permanent montage av förankringspunkt för infästning av fallskyddsblock och linor. öglan finns 
för 1 person eller 2 personer.
Standard: EN795:2012 ( 1 person) 
CEN/TS 16415 ( 2 personer)
PLGW-PSA finns i två varianter ”Basic# och ”Supreme”. Basic är för permanent montage av förankringsögla.
Artnr Benämning Dim Antal 

personer
Mått i mm Vikt kg

a b c d e f n n max
PLGW PSA M12 1) M12 1 30 55 12 32 63 55 20 160 8 0,30/0,42

PLGW PSA M16 M16 2 35 64 14 36 70 62 25 160 10 0,47/0,69/0,708

PLGW PSA M20 M20 2 40 73 16 41 81 66 30 160 12 0,60/0,75/0,95

Förankringsögla PLGW-PSA

Förankringsögla som är enkel att montera i betong. Kan användas horisontellt 
och vertikalt.
Standard: SS-EN795
Artnr Brottlast Borrhål mm Djup mm Vikt kg

1610-1300 12 kN 20,0 95 0,10

Förankringspunkt AT-021 för betong
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Bedsab utför okulärbesiktning av fallskyddsutrustning.
Artnr

1610-1500 Okulärbesiktning Fallbroms

1610-1501 Okulärbesiktning Fallina

1610-1502 Okulärbesiktning Fallstopp

1610-1503 Okulärbesiktning Linlås

1610-1504 Okulärbesiktning Stödbälte

1610-1505 Okulärbesiktning Stödlina

1610-1506 Okulärbesiktning Säkerhetskrok

1610-1507 Okulärbesiktning Säkerhetslina

1610-1508 Okulärbesiktning Säkerhetssele

1610-1509 Okulärbesiktning Bandförlängning

Besiktning av fallskydd

Fallskyddsutrustning tillhör utrustning som skall skydda mot livsfara. Därför är det viktigt att var
och en kontrollerar och underhåller sin utrustning på bästa sätt.

Kontroll av fallskydd skall ske:

• Före användning.
• Efter ett eventuellt fall.
• Minst en gång per år av en auktoriserad godkänd person som utsetts av tillverkaren

Vid tillsyn bör särskilt följande punkter beaktas:

• Se till att utrustningen är fri från smuts, olja, målarfärg eller annat.
• Nötnings- och skärskador samt färgförändringar på band/linor och andra textila material.
• Sömmar på bälten/selar, splitsar eller andra avslutningar på band/linor skall vara intakta.
• Deformationer, sprickor och mekaniskt slitage på D-ringar, säkerhetskrokar, spännen, stållinor och
andra metalldetaljer samt komposithöljen.
• Defekt utrustning skall kasseras. Det är ej tillåtet att själv utföra reparationer av fallskyddsutrustning.

Livslängden hos en fallskyddsprodukt är omöjlig att förutsäga. Faktorer som påverkar är miljö, skötsel,
användarfrekvens, förvaring, UV-exponering, m.m.

Glöm inte årlig besiktning

All fallskyddsutrustning ska kontrolleras före varje användning (ockulär besiktning) samt minst en gång per år 
av en kompentent (certifierad) person då följande kontrolleras: - Avsyning av linor, 
remmar m.m. - Kontroll av lås, justeringsanordningar, karbinhakar, säkerhetsblock, falldämpare, glidlås m.m. 
Allt i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om ett fallskydd varit utsatt för fall eller annan skada tas det ur 
bruk för reparation eller ev. kassation. 
Kontakta oss på Bedsab så hjälper vi dig att få din fallskyddsutrustning kontrollerad.
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Försäljnings- och leveransvillkor

Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar. 

Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse 
mellan parterna.

Priser
Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss 
för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra 
priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller. 
Större kvantiteter offereras på begäran. 

Rabatter
Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.
Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor 
Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas mot Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift. 
Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen. 
Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage 
Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och träkryss för stållinor. 

Leveranssätt 
Postens företagspaket alternativt Posten Pallett. 
 
Outlösta returpaket 
Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering. 

Annullering av order
Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna 
som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor 
eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader
För rostfri kätting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och ställkostnad på 100 SEK per kapning.
T.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för stållinelängder under 100 meter.
Från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för stållinelängder under 50 meter.

Anmärkning på leverans eller faktura
Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks 
transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till 
speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som 
upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods 
Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner 
Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. 
Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara. 
Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger 
fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående 
returvillkor. Retursedel sändes från Bedsab. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.
(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkännes ej) 

Specificerade leveransbestämmelser 
Om inte annat anges gäller:
Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL17.

Force Majeure
Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.
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Anteckningar



    Stockholm                 
  Stallarholmsvägen 32
    124 59 Bandhagen 
     Tel 08-714 54 30

       bedsab@bedsab.se 
       www.bedsab.se 

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg

031-761 60 60
bedsab@bedsab.se 

  www.bedsab.se 


