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Hos Randi A/S arbejder vi hver dag hårdt på at levere den bedste kvalitet, service og samarbejde til vores mange 

kunder. Det gør vi bl.a. i projektmarked, overfor bygherre, arkitekter/ingeniører og entreprenører - hvor vi yder 

professionelt rådgivning fra beskrivelse til levering af projektet. 

 

Nedenfor er et lille eksempel på processen og hvordan Randi A/S kan være ovennævnte aktører behjælpelig med 

beskrivelse af beslåning i form af en ”Beslagspecifikation” på jeres udbud. 

 

Eksempel: 

Beslagspecifikation vil altid indeholde en ”Produktbeskrivelse”, dette er med til at sikre og specificere de design og 

kvaliteter der ønskes på projektet.  

”Døroversigten” laves altid med nogle standardoplysninger som: Dørnr., Dørtype, Beslagssæt nr., Brand, Låsesystem & 

evt. Bemærkninger, men kan også laves med de informationer, som I måtte finde vigtige: Højde, Bredde, Magnetlås, 

karmoverføring, ADK, ABDL ……. osv., det vi være forskelligt fra sag til sag. 

 

På projekter hvor Randi udarbejder en Beslagspecifikation, vil man bl.a. kunne importere informationer såsom 

Beslagssæt nr. m.m. direkte til Revit samt altid kunne få oplyst antal af Beslagssæt, når dørene har et Dørnr./typenr., 

sådan at man hurtig vil kunne få sig et overblik. 

 

Hos Randi A/S følger vi altid udviklingen og forsøger at være på forkant med de krav og behov der stilles i branchen, 

såsom bæredygtighed. Så derfor kan du trygt vælge et samarbejde med Randi A/S, da alle produkterne hos Randi A/S 

har EPD - miljøvaredeklaration. Vores miljøvaredeklaration (EPD) dokumenterer de miljøpåvirkninger, 

ressourceforbrug og affaldsgenerering, som vores produkter skaber. 

 

Når det kommer til Design og Innoversion er Randi A/S også på forkant. Udover at der løbende bliver udviklet på nye 

design i Rustfri stål og messing, tilbyder Randi A/S også Elektropolering, som når vores produkter skal sidde i 

aggressivt miljø (Svømmehaller m.m.) samt PVD-behandling (Sort, Messing og Kobber). Fordelene ved disse overflader 

er bl.a. fremragende egenskaber så som, imponerende farver, ekstremt høj ridse og slidstyrke samt beskyttelse mod 

en lang række korrisive påvirkninger. Udover dette er PVD behandling neutral i både allergi og miljø. 

  

PVD-behandling anbefales dermed i situationer, hvor der stilles store krav til slidstyrke, korrison beskyttelse, kemikalie 

påvirkninger og andre forhold, hvor produktet udsættes for ekstreme påvirkninger. 

 

OBS: Randi levere 10 års garanti på vores Line 18 serie samt 25 års garanti på Randi Line serien, hvor der er mange 

dørgrebstyper at vælge i mellem. Alle vores dørgreb er godkendt efter EN1906. Vores Line 18 serie er godkendt i 

kategori 4 med 200.000 anslag, og vores Randi Line er godkendt ligeledes i kategori 4, dog med 1. mill anslag. I øvrigt 

er kategori 4, det højeste niveau af godkendelse inden for EN 1906.  

 

 

Kontakt en af Randi A/S projektkonsulenter for nærmere information. 
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