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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 
   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 24.03.2020 kl. 16:30 

Møtested: Telefonkonferanse 

Arkivsak: 19/00493 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf   47 45 99 74       eller e-post 
kn323@kirken.no.  
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Saker til behandling 

9/20 20/00250-1 Godkjenning av årsregnskap 

10/20 20/00203-3 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg 

 
 
 
 Haugesund , 18.03.2020 
 
 
 
         
 
 
Kjetil Nordstrøm 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 12 20/00250-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd 9/20    

 
 
 

Godkjenning av årsregnskap 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
DRIFTSREGNSKAPET 
Bakgrunn for saken 
Haugesund kirkelige fellesråd sitt driftsregnskap viser et mindreforbruk på kr. 279 448 
Fellesrådets driftsutgifter inkl. finansutgifter var på kr. 31 246 282. 
Lønnsutgiftene utgjør kr 19 115 426. 
Det kommunale tilskuddet utgjør kr 20 158 173. 
 
Vurdering 
Overskuddet utgjør 0,9 % av driftsbudsjettet. Vi skal i utgangspunktet budsjettere og drive 
for å gå i null, men bør av forsiktighetshensyn ha et overskudd på driften i størrelsesorden 
opp mot 1,5 -2  %. I år er vi et stykke derfra. 
 
Konklusjon 
Av overskudd foreslås kr 20 000 å overføres til AMU disposisjonsfond 55603. Resten 
fordeles på:  
55302 - UIF kirker  
55303 - UIF gravlund  
 
INVESTERINGSREGNSKAPET 
Bakgrunn for saken 
Vi har vedtatt et investeringsbudsjett. Dette omfatter investeringsprosjekter som avsluttes 
innen kort tid, men også prosjekter som løper over flere år. 
Investeringsmidler som ikke er benyttes ett år føres til udisponert i investeringsregnskapet. 
Når regnskapet skal vedtas føres udisponert over til relevante fond. Disse fondene 
finansierer prosjektene i fortsettelsen gitt at fellesrådet har fornyet sine 
investeringsbeslutninger 
 
Vurdering 
Vedtatte investeringer fordeler seg mellom kirkebygg og gravlund og vi har udisponerte 
midler i investeringsregnskapet. Disse foreslås fordelt likt mellom fond 55302 UIB kirker og 
fond 55303 UIB gravlund. 
 
Konklusjon 
Udisponert i Investeringsregnskapet foreslås fordelt likt mellom fond 55302 UIB kirker og 
fond 55303 UIB gravlund. 
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Forslag til vedtak 
Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som fremlagt i møtet. 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende disponering av mindreforbruk i 
driftsregnskapet: 
Kr 20 000  55603 AMU disposisjonsfond,  
Kr 129 724  55302 - UIF kirker  
Kr 129 724 55303 - UIF gravlund 
Udisponert i investeringsregnskapet føres til fond som følger: 
Kr 1 135 479,5 55302 UIB kirker og fond  
Kr 1 135 479,5 55303 UIB gravlund. 
 
 

Forslag til vedtak 
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        Haugesund kirkelige fellesråd

     Årsregnskap 2019

Sandefjord kirkelige fellesråd Org. nr. 976 990 676 1
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Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap 

2018

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 4 078 731 3 866 000 3 845 852 3 368 308

Refusjoner/overføringer 3 110 699 2 191 607 2 226 529 2 797 832

Statlige tilskudd 3 533 800 3 500 000 3 500 000 3 384 796

Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm. 1 20 158 173 20 100 000 19 917 000 19 629 389

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 11 778 15 000 15 000 13 896

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 353 102 58 215 58 215 56 784

Sum driftsinntekter 31 246 282 29 730 822 29 562 596 29 251 005

Lønn- og sosiale utgifter 2,3 19 115 426 19 753 064 19 639 706 18 858 990

Kjøp av varer og tjenester 9 194 810 7 716 471 7 771 471 7 806 859

Refusjoner/overføringer 1 295 762 1 080 078 815 000 1 133 933

Tilskudd og gaver 7 950 0 60 000 10 970

Sum driftsutgifter 29 613 948 28 549 613 28 286 177 27 810 752

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 1 632 334 1 181 209 1 276 419 1 440 253

Renteinntekter og utbytte 499 771 423 000 390 000 376 154

Renteutgifter og låneomkostninger 200 465 234 792 234 792 207 662

Avdrag på lån 1 242 776 1 200 000 1 415 000 1 224 173

Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv 0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter -943 471 -1 011 792 -1 259 792 -1 055 681

Avskrivinger 6 4 010 159 4 000 000 4 000 000 3 995 374

Motpost avskrivinger 6 -4 010 159 -4 000 000 -4 000 000 -3 995 374

NETTO DRIFTSRESULTAT 688 864 169 417 16 627 384 572

Bruk av udisponert fra tidligere år (oversk.) 0 0 0 493 073

Bruk av disposisjonsfond 9 0 0 400 000 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 68 760

Sum bruk av avsetninger 0 0 400 000 561 833

Avsatt til dekning for tidligere år (undersk.) 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 169 417 169 417 416 628 871 309

Avsatt til bundne fond 239 998 0 0 75 096

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Sum avsetninger 409 415 169 417 416 628 946 405

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 279 448 0 0 0

Driftsregnskap

Haugesund kirkelige fellesråd

Sandefjord kirkelige fellesråd Org. nr. 976 990 676 2
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Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap 

2018

Investeringer i anleggsmidler 3 899 918 24 752 787 24 752 787 1 361 953

Utlån, kjøp av aksjer og andeler o.l. 7 151 329 151 329 151 329 116 152

Avsetninger 0 0 0 3 754 831

Årets finansieringsbehov 4 051 247 24 904 116 24 904 116 5 232 936

Bruk av lånemidler 0 6 000 000 6 000 000

Refusjoner 722 866 4 932 387 4 932 387 288 014

Kalkulatorisk innt. ved kommunal tjeneseytingsavt

Tilskudd til investeringer 1 000 000 975 011 975 011 2 770 223

Sum ekstern finansiering 1 722 866 11 907 398 11 907 398 3 058 237

Overført fra driftsregnsakpet 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 2 328 380 12 996 718 12 996 718 4 445 658

Sum finansiering 4 051 247 24 904 116 24 904 116 7 503 895

Udekket/Udisponert 0 0 0 2 270 959

Investeringsregnskap 

Haugesund kirkelige fellesråd

Sandefjord kirkelige fellesråd Org. nr. 976 990 676 3
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Note 2019 2018

Aneggsmidler 153 318 648 153 215 541

Faste eiendommer og anlegg 6 149 742 561 149 679 103

Utstyr, maskinerog transportmidler 6 1 865 631 1 977 312

Aksjer og andeler 7 1 710 455 1 559 126

Omløpsmidler 29 758 004 31 798 021

Kortsiktig fordringer 1 292 775 1 917 871

Kasse, bankinnskudd 28 465 229 29 880 150

SUM EIENDELER 183 076 652 185 013 562

Egenkapital 170 199 158 170 492 792

Dipsosisjonsfond 9 1 549 609 1 531 521

Bundne driftsfond 9 775 608 535 609

Ubundne investeringsfond 9 16 524 971 18 043 311

Bundne investringsfond 9 1 425 507 1 467 402

Regnskapsmessig mindreforbruk 279 448 0

Regnskapsmessig merforbruk 0

Udekket i investeringsregnskapet 0

Udisponert i investeringregnskapet 9 1 654 142 2 270 958

Kapitalkonto 10 147 989 873 146 643 991

Langsiktig gjeld 5 273 361 6 516 137

Andre lån 8 5 273 361 6 516 137

Kortsiktig gjeld 7 604 134 8 004 634

Annen kortsiktig gjeld 7 604 134 8 004 634

SUM EK OG GJELD 183 076 652 185 013 562

leder Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund       /            2020

______________________________

Balanse

Sandefjord kirkelige fellesråd Org. nr. 976 990 676 4
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Note

1 Kommunens tilskudd 2019 2018

20 158 173,00    19 629 389        

1 000 000,00      2 770 223           

21 158 173         22 399 612        

2 2019 2018

14 645 150 14 510 631

0 99 086

2 209 881 2 324 437

2 260 396 1 924 836

19 115 426 18 858 990

Antall ansatte 2019 2018

Gjennomsnittlig antall årsverk 24,00 28,01

Antall ansatte 40 38

Godtgjørelser:

Daglig leder -lønn 709 899 659 899              

Revisjon:

81 700 109 750              

Lønninger/honorarer

Arbeidsgiveravgift

Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd

Pensjon og andre personalkostnader

Sum lønns- og personalutgifter

Utgiftsført revisjonshonorar u/mva

Lønn/personal

Haugesund kirkelige fellesråd - Noter 2019

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og 

kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale 

regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og 

utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og 

utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert 

etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har 

begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. 

Se for øvrig egen note om anleggsmidler. 

Tilskudd til drift

Tilskudd til investeringer

Sum kommunalt tilskudd
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3 Pensjon

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Fellesrådet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om oblig. tjenstepensjonsordning. 

Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). 

Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. 

Disse er i hovedsak avghengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder 

og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom 

Haugesund kommunale pensjonskasse

2 018 2 019

Innbet. premie/tilskudd inkl adm                                                                    2 185 980 2 503 676

Estimert forpliktelse/midler 31.12.                                                                 2 018 2 019

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          34 330 104 37 609 020

Pensjonsmidler                                                                                      31 192 608 33 672 875

Netto pensjonsforpliktelse                                                                          3 137 496 3 936 145

Økonomiske forutsetninger                                                                           2 018 2 019

  Diskonteringsrente                                                                                4,00 % 4,00 %

  Forventet lønnsvekst                                                                              2,97 % 2,97 %

  Forventet G-regulering                                                                            2,97 % 2,97 %

  Forventet pensjonsregulering                                                                      2,20 % 2,20 %

  Forventet avkastning                                                                              4,50 % 4,50 %

         Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig           

Medlemsstatus                                                                                       01.01.2018 01.01.2019

  Antall aktive                                                                                     53 41

  Antall oppsatte                                                                                   68 86

  Antall pensjoner                                                                                  15 19

4 2019 2 018              

1 569 885 909 675

21 209 288 23 321 236

49 723 12 965

Bankinskudd Gravfond 3 475 895 3 670 208

1 646 624 1 729 776

513 813 236 290

28 465 229 29 880 150

5 Mellomværende Til gode fra Gjeld til

Vår Frelsers sokn 4 595 1 250

Rossabø sokn 6 228 200

Skåre sokn 11 018 6 500

         AFP-uttak og frivillig avgang.                                                             

         Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte,                         

         er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.                                          

Bankinnskudd, Bambora

Bank

Bankinnskudd innland (driftskonto)

Bankinskudd, Ecclesiakonto

Bundne bankinskudd, skattetrekk

Bankinnskudd Giverkonto
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6 Varige driftsmidler

Mask og transp. 

Midl

Orgel,inv, og 

anlegg

Kirker og 

kirkegårder* Sum

4 266 982           11 797 846        182 951 074  199 015 902  

158 910 378 849 3 521 068       4 058 827      

-                       -96 891 0 96 891-            

4 425 892           12 079 804        186 472 142  202 977 838  

2 560 260           3 404 421           45 404 968    51 369 649    

1 865 632           8 675 383           141 067 174  151 608 189  

270 591               293 247              3 446 321       51 369 649    

10 - 20 år 10 -50 år 40 - 50 år

7 Finansielle anleggsmidler, akjer og andeler 2019 2 018              

Kirkepartner IKT 1 000 1 000

1 709 455 1 558 126

1 710 455 1 559 126

8 Finansinst. 2019 2018

DNB 2 017 249 2 688 003

OVF v/Lindorff 2 078 584 2 576 660
Haugesund spb 1 177 527 1 251 473

5 273 361 6 516 136

Åres avskrivninger

Økonomisk levetid

* Slått sammen kirkebygg, presteboliger, gravlund og krematorium til kirker og kirkegårder

Ansvarlig kapital Haugesund kommunale pensjonskasse

Anskaffelseskost 01.01.

Årets tilgang

Eiendeler

Årets avgang

Anskaffelseskost 31.12.

Akk. Avskrivninger 31.12

Balanseført verdi 31.12

Langsiktig gjeld

Lån Udland kirke

Lån Skåre kirke varmeanlegg

Lån Udland kirke
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9

Ubundne fond

 Inngående 

balanse 

 Bruk ubundne 

fond 

 Avsetn. 

ubundne fond 

 Utgående 

balanse 

1 415 433 -151 329 113 162 1 377 266

94 934 56 256 151 190

21 154 21 154

1 531 521 -151 329 169 417 1 549 609

Bundne fond (BDF)

 Inngående 

balanse 

 Bruk bundne 

fond 

 Avset. 

bundne fond 

 Utgående 

balanse 

157 429 157 429

85 744 48 764 134 508

74 442 74 442

106 264 106 264

87 939 47 989 135 928

23 792 143 245 167 037

535 609 0 239 998 775 608

Inngående 

balanse

Bruk ubundne 

inv.fond

Avsetn. 

Ubundne      

inv. fond

Utgående 

balanse

101 238               0 0 101 238

263 044               -121 581 0 141 463

46 541                 46 541

3 361                   3 361

UIF Rossabø kirke 5 433 830           -1 294 244 4 139 586

UIF Skåre kirke 367 056               367 056

UIF gravlund krem.utstyr 503 650               503 650

UIF innt. Fra salg presteboliger -utvikl 11 027 431         11 027 431

UIF kjøp av traktor/maskiner 194 646               194 646

100 000               -100 000 0

2 515                   -2 515 0

2270958 -616 816 1 654 142

20 314 270         2 135 156-           0 16 524 972    

 Inngående 

balanse 

 Bruk ubundne 

fond 

 Avsetn. 

ubundne fond 

 Utgående 

balanse 

1 046 267 1 046 267

421 135 -41 895 379 240

1 467 402 -41 895 0 1 425 507

UIF gravlund

UIF Udland kirke

UIF Vår Frelsers kirke

UIF rehab. Udland kapell (ref. prosj. 27)

BDF Vår Frelsers kirek

Amu-disposisjonsfond

Avsetning og bruk av fond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond gravlund

BDF kulturkirken Skåre

BDF trosopplæring Rossabø

BDF Folk og Kirke

BDF trosopplæring Vår Frelsers kirek

BDF trosopplæring Skåre

Udisponert i investeringsregnsk. 2018

UIF kirker

Ubundne investeringsfond (UIF)

UIF digitale kart gravlund (ref. prosj. 28)

BIF oppgr. VF kirke

BIF Brannsikring Skåre kirke

Bundne investeringsfond (BIF)
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10 Kapitalkonto 2019 2018

146 643 990       147 921 799      

1 242 776 1 224 173

0 0

151 329               116 152              

4 058 827           1 377 238           

96 891-                 0

4 010 159-           3 995 371-           

147 989 873       146 643 990      

11 Endring av arbeidskapital

Fra balansen Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring

Saldo 01.01. 31 798 021 8 004 634 23 793 387

Saldo 31.12. 29 758 004 7 604 134 22 153 870

Årets endring i balansen -2 040 017 -400 500 1 639 516

Fra bevilgningsregnskapet Driftsregnskap Investeringsregn Endring

Sum inntekter 31 246 282         1 722 866           32 969 148    

Sum utgifter 29 613 948-         3 899 918-           33 513 866-    

Eksterne finanstransaksjoner 943 471-               151 329-              1 094 800-       

688 863               2 328 381-           1 639 518-       

Årlig avskrivning av anleggsmidler

Utgående balanse pr 31.12

Aktivering av fast eiendom og anlegg

Salg/utrangering av anleggsmidler

Kjøp av aksjer og andeler

Årets endring i bevilgningsregnskapet

Inngående balanse pr 01.01.

Avdrag på eksterne lån

Bruk av lånemidler
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Kjetil Nordstrøm 711 20/00203-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Haugesund kirkelige fellesråd    24.03.2020 

 
 
 

Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Vi jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på renholdet i våre kirker og øvrige bygg. Et 
effektivt tiltak er å montere fastmonterte matter som dekker større områder i 
inngangspartiene og som har bedre absorbsjonsevne. Eskrivelse av produktene finner dere i 
vedleggene til saken. 
Det er hentet inn priser og dette vil koste oss rundt 120 000 kr. Pr i dag har vi løses matter 
som byttes etter intervall. Dette koster oss rundt 50 000 kr i året. Vi vil med andre ord spare 
inn denn investeringen over to år. 
 

Forslag til vedtak 
Haugesund kirkelige fellesråd går til investering av.  
Kostnaden kr. 120 000 finansieres ved bruk av Ubundne investeringsfond 55302 - UIF kirker 
og 55303 - UIF gravlund. Investeringen fordeles likt mellom de to fondene. 
 
 

Forslag til vedtak 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Telefon       02131   
E-post   kundeservice@n3zonesgroup.no 
Nettside      www.renholdssoner.no 

Vår visjon: Å gjøre hverdagen bedre for brukere av bygget! 

Vårt oppdrag: Å være best på å stoppe smuss og fuktighet! 

Vårt kundeløfte: Vi har deg som kunde i fokus! 

Tilbud på Renholdssoner 

Helse 
Kraftig reduksjon av støv og støy 
gir et bedre inneklima 

Sikkerhet 
Sikre innganger med underlag 
som gir trygg ferdsel i bygget 

Miljø 
ISI 14001 
– Miljøfyrtårn-bedrift
– Vi planter ett tre for hver 
   inngang vi installerer

Estetikk 
Et representativt og unikt 
tilpasset inngangsparti 

Klima 
Klimanøytralt system 

Samfunnsansvar 
Medlem av Initiativ for 
Etisk Handel 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Tilbudsinformasjon - Rossabø kirke
Leveringsadresse:

Haugesund kirkelige fellesråd Rossabø kirke
Kjetil Nordstrøm 
Postboks 612  
N-5501 HAUGESUND  

Organisasjonsnummer: 976993454

Dato sendt: onsdag 4. mars 2020 Tilbudsreferanse: 21958
Gyldig til: fredag 3. april 2020 Betalingsbetingelser:
Versjon: 5 Leveringsbetingelser:

Produkter

Vare Navn Antall Enhetspris  Rabatt Sum
N3S.DUO
SB

N3stopp Duo SB 100 cm 3.20 3,127.00 25.00 % 7,504.80

PS3070 RS belegg 300 serie
Inngang nede

6.00 1,794.00 25.00 % 8,073.00

PE6020 RS belegg 600 serie
N3Basic

17.00 998.00 25.00 % 12,724.50

N3S.DUO N3stopp Duo
Hovedinngang

6.00 4,017.00 25.00 % 18,076.50

M172 Oppsparkling av grube - 10 mm
Fylling av grube 1 cm

1.00 779.00 25.00 % 584.25

Totalbeløp eks. mva  - NOK: 46,963.05
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Inkludert er:

 Arbeid inkl. deler.
 Avslutningslister på belegget.
 Grovrengjøring av ferdig ryddet område før installasjon.
 Sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra N3zones AS.
 Leveringstid innen 14 dager.

For fullstendig beskrivelse, se: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice 

Les mer om våre referansekunder og hva vi gjør på våre nettsider:
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/#byggtyper

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et videre positivt samarbeid! 

Med vennlig hilsen
N3zones AS

Sten Johansen
+47 911 69 584

VÅRT KUNDELØFTE: VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!

N3zones Group AS 
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Orgnr: 998 553 105 MVA
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

OM N3ZONES AS
N3zones AS er en del av N3zones Group, eier av varemerkene Renholdssoner, N3zones og 
n3Stopzones. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 15 000 unike 
Renholdssoner installasjoner. Installasjonen gjennomføres av sertifiserte gulvleggere som 
sikrer kvalitet, utforming og holdbarhet. Renholdssoner AS har siden 1998 hatt et unikt 
samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF). NAAF anbefaler systemet fordi det 
er dokumentert helsemessige gevinster for brukere av bygget. 

I N3zones Group har vi sterke verdier og en kultur som går ut på at vi er her for å gjøre 
verden til et bedre sted. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på 
alvor. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til 
virksomheten. I N3zones AS har vi en klimahandlingsplan som gir en detaljert oversikt over 
tiltakene vi gjør. Se miljøprofilen vår. 

N3zones AS er ISO 14001 godkjent, klimanøytral ihht. global impact, medlem av initiativ for 
etisk handel og Miljøfyrtårn bedrift. Vi planter også ett tre for hver av inngangene dere 
installerer renholdssoner. For mer info, se våre nettsider.

Om meg, Sten Johansen, din lokale N3zones Group representant!

Jeg jobber kontinuerlig med å utarbeide bærekraftige systemløsninger, som løser utfordringene med 
inndratt smuss og fuktighet i ditt bygg. Jeg kan love deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for at du som vår 
kunde skal bli fornøyd!

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et positivt samarbeid!

Sten Johansen 

Epost: sten.johansen@n3zonesgroup.no 

Mobil: +47 911 69 584 



10/20 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg - 20/00203-3 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg : Rossabø kirke

N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

LØSNINGSBESKRIVELSE RENHOLDSSONER SYSTEMET
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Behovsanalyse
Når vi skal gi et tilbud på renholdssoner®, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den 
måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den 
best mulige løsningen til nettopp ditt bygg.

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se 
nærmere på hva du har å vinne på å installere renholdssoner®. Vi benytter oss av unike verktøy og 
dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan 
dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter 
avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for 
hvert enkelt sted. Renholdssoner® skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital 
skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av dette tilbudet og er å anse som N3zones AS 
eiendom inntil tilbudet aksepteres.

Tilbudsutarbeidelse
Dette tilbudet er utarbeidet på grunnlag av behovsanalysen, møtet og befaringen.

Prosjektering
Når tilbudet er akseptert, starter prosjekteringen. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
deg eller din kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig 
bekreftelse til deg med kopi til gulvleggeren. Vi benytter bare sertifiserte gulvleggere med godkjent 
opplæring fra N3zones Group.

Installasjon
Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra Renholdssoner AS. Alle 
gulvleggerne vi samarbeider med har gjennomgått kurs og blitt sertifisert. 

Vedlikeholdssystemet
Tilbudet inkluderer et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige 
rengjøringen av renholdssoner®. Systemet består av en spesiallaget N3 Evo med børster, filter, poser 
og annet tilbehør, i tillegg til internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av 
N3 Evo. Klikk her for kobling til fullstendig brukermanual.

Opplæring av renholdspersonell
I forbindelse med installasjonen sørger vi også for opplæring av renholdspersonellet som skal ha 
ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

Jonathan Clean renholdssoner modul
Jonathan Clean er et tegne-, regne- og planleggingsverktøy som gjør det mulig å dokumentere 
renholdet og få bedre oversikt og kontroll. Programmet har mange unike funksjoner som gir stor 
verdi for deg som kunde. Forutsetning for å få tilgang til Renholdssoner modulen er at du har 
Jonathan Clean lisens.

Vi i har utviklet en egen modul i Jonathan Clean som gjør det enkelt for deg 
• å tegne inn renholdssoner® i bygget/byggene dine
• å analysere hvilken effekt renholdssoner® har på renholdet med hensyn til tidsbruk, metode 

og kostnader 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

• å få god oversikt og kontroll

Rådgivning
Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og 
støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og redusere renholdskostnadene. 
Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil også 
kvaliteten på renholdet oppleves som bedre etter at man har installert renholdssoner®.

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av 
renholdssoner®. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte med deg. Der går vi gjennom i 
hvilken grad du opplever at forventningene dine har blitt innfridd, og hvilke tiltak du kan treffe for å 
hente ut størst mulig gevinster. Tiltakene vil kunne gi deg verdi over lengre tid.

Garantier, forsikring og betingelser:
Renholdssoner® er et operasjonelt leieprodukt. Månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. Alle 
priser er oppgitt ekskl. mva.

Hva betyr så «operasjonell leie»? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. 
Tre måneder før avtalen går ut og renholdssonen skal fjernes, vil jeg kontakte deg for å gå gjennom 
et forslag til en ny avtale og en ny renholdssone. Det vil påløpe kostnader i de tilfellene der 
leieavtalen ikke reforhandles. Renholdssoner® er et svært fleksibelt produkt. Spør meg hvordan vi 
kan tilpasse det til å dekke nettopp ditt behov.

Oppfølging og kundeservice
Vi vil følge deg opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden, og du har mulighet til å gi dine 
tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, e-post, kontaktskjema eller telefon. 
Kontaktopplysningene finner du på; www.n3zonesgroup.no 

GARANTIER: 
Funksjonsgaranti på N3 Evo
Funksjonsgarantien på N3 Evo dekker følgende i leieperioden:

• ny eller reparert maskin innen 2 arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
• frakt til og fra brukerstedet
• utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
• arbeid inkludert deler

Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på renholdssonen
Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i 
leieperioden:

• brann
• hærverk
• tyveri

UNIKE EGENSKAPER SOM KAN VÆRE AVGJØRENDE Å VITE OM 
Renholdssoner® er et helt unikt konsept som går ut på å stoppe, kontrollere og fjerne smuss. 
Konseptet består av mange enkeltelementer som til sammen gir deg som kunde en helhetlig, enkel 
løsning som holder hva den lover.
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Noe av det som gjør vårt produkt så unikt, er vår egenutviklede modul i planleggings- og 
regneprogrammet Jonathan Clean. Her kan du blant annet analysere rengjøringsbehov og beregne 
rengjøringskostander. Unikt er også konseptets dokumenterte effekter og vårt mangeårige 
samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Renholdssoner® ble første gang godkjent i 
2008, og godkjenningen ble fornyet i 2014.

Vi i N3zones Group satser på bærekraftige entré løsninger og er klimanøytrale, noe vår unike 
forretningsmodell gir oss mulighet til. Vi har eliminert mange belastende og forurensende ledd i 
prosessen med å få produktet ut til kunden. Til sammenligning er transporten innenfor 
vaskeribransjen (byttematter) en stor forurenser og selve vaskeriprosessen kostbar. Sammenligner 
du kvadratmeter mot kvadratmeter, vil du se at renholdssoner® er en meget kostnadseffektiv 
løsning.

VÅRT KUNDELØFTE:

VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!
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Ground Floor

Renholdssone
2.26 m²

Renholdssone
6.17 m²

N3basic
17.07 m²

hovedinngangen
5.87 m²

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0 2 4 6m
1:109

Rossabø Kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

Statistics
Area: 34 m²

1
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Renholdssone
Width: 1087 mm
Length: 2078 mm
Area 2.26 m²
Perimeter 6330 mm
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Renholdssone
Width: 2308 mm
Length: 3111 mm
Area 6.17 m²
Perimeter 12833 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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hovedinngangen
Width: 1518 mm
Length: 3870 mm
Area 5.87 m²
Perimeter 10776 mm

hovedinngangen

Avskrapning 2,5 mm dyp

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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Renholdssone
Width: 1133 mm
Length: 1165 mm
Area 1.32 m²
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3967N3basic
Width: 3967 mm
Length: 6110 mm
Area 17.07 m²
Perimeter 20154 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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Width: 999 mm
Length: 1000 mm
Area 1.00 m²
Perimeter 3997 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Telefon       02131   
E-post   kundeservice@n3zonesgroup.no 
Nettside      www.renholdssoner.no 

Vår visjon: Å gjøre hverdagen bedre for brukere av bygget! 

Vårt oppdrag: Å være best på å stoppe smuss og fuktighet! 

Vårt kundeløfte: Vi har deg som kunde i fokus! 

Tilbud på Renholdssoner 

Helse 
Kraftig reduksjon av støv og støy 
gir et bedre inneklima 

Sikkerhet 
Sikre innganger med underlag 
som gir trygg ferdsel i bygget 

Miljø 
ISI 14001 
– Miljøfyrtårn-bedrift
– Vi planter ett tre for hver 
   inngang vi installerer

Estetikk 
Et representativt og unikt 
tilpasset inngangsparti 

Klima 
Klimanøytralt system 

Samfunnsansvar 
Medlem av Initiativ for 
Etisk Handel 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Tilbudsinformasjon - Skåre Kirke
Leveringsadresse:

Haugesund kirkelige fellesråd Haugesund kirkelige fellesråd
Kjetil Nordstrøm Kjetil Nordstrøm
Postboks 612  
N-5501 HAUGESUND

Organisasjonsnummer: 976993454

Dato sendt: torsdag 20. februar 2020 Tilbudsreferanse: 21731
Gyldig til: lørdag 21. mars 2020 Betalingsbetingelser:
Versjon: 1 Leveringsbetingelser:

Produkter

Vare Navn Antall Enhetspris  Rabatt Sum
PS3070 RS belegg 300 serie 11.00 1,794.00 25.00 % 14,800.50

Totalbeløp eks. mva  - NOK: 14,800.50
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Inkludert er:

� Arbeid inkl. deler.
� Avslutningslister på belegget.
� Grovrengjøring av ferdig ryddet område før installasjon.
� Sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra N3zones AS.
� Leveringstid innen 14 dager.

For fullstendig beskrivelse, se: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice 

Les mer om våre referansekunder og hva vi gjør på våre nettsider:
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/#byggtyper

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et videre positivt samarbeid! 

Med vennlig hilsen
N3zones AS

Sten Johansen
+47 911 69 584

VÅRT KUNDELØFTE: VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!

N3zones Group AS 
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Orgnr: 998 553 105 MVA
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

OM N3ZONES AS
N3zones AS er en del av N3zones Group, eier av varemerkene Renholdssoner, N3zones og 
n3Stopzones. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 15 000 unike 
Renholdssoner installasjoner. Installasjonen gjennomføres av sertifiserte gulvleggere som 
sikrer kvalitet, utforming og holdbarhet. Renholdssoner AS har siden 1998 hatt et unikt 
samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF). NAAF anbefaler systemet fordi det 
er dokumentert helsemessige gevinster for brukere av bygget. 

I N3zones Group har vi sterke verdier og en kultur som går ut på at vi er her for å gjøre 
verden til et bedre sted. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på 
alvor. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til 
virksomheten. I N3zones AS har vi en klimahandlingsplan som gir en detaljert oversikt over 
tiltakene vi gjør. Se miljøprofilen vår. 

N3zones AS er ISO 14001 godkjent, klimanøytral ihht. global impact, medlem av initiativ for 
etisk handel og Miljøfyrtårn bedrift. Vi planter også ett tre for hver av inngangene dere 
installerer renholdssoner. For mer info, se våre nettsider.

Om meg, Sten Johansen, din lokale N3zones Group representant!

Jeg jobber kontinuerlig med å utarbeide bærekraftige systemløsninger, som løser utfordringene med 
inndratt smuss og fuktighet i ditt bygg. Jeg kan love deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for at du som vår 
kunde skal bli fornøyd!

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et positivt samarbeid!

Sten Johansen 

Epost: sten.johansen@n3zonesgroup.no 

Mobil: +47 911 69 584 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

LØSNINGSBESKRIVELSE RENHOLDSSONER SYSTEMET
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Behovsanalyse
Når vi skal gi et tilbud på renholdssoner®, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den 
måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den 
best mulige løsningen til nettopp ditt bygg.

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se 
nærmere på hva du har å vinne på å installere renholdssoner®. Vi benytter oss av unike verktøy og 
dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan 
dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter 
avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for 
hvert enkelt sted. Renholdssoner® skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital 
skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av dette tilbudet og er å anse som N3zones AS 
eiendom inntil tilbudet aksepteres.

Tilbudsutarbeidelse
Dette tilbudet er utarbeidet på grunnlag av behovsanalysen, møtet og befaringen.

Prosjektering
Når tilbudet er akseptert, starter prosjekteringen. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
deg eller din kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig 
bekreftelse til deg med kopi til gulvleggeren. Vi benytter bare sertifiserte gulvleggere med godkjent 
opplæring fra N3zones Group.

Installasjon
Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra Renholdssoner AS. Alle 
gulvleggerne vi samarbeider med har gjennomgått kurs og blitt sertifisert. 

Vedlikeholdssystemet
Tilbudet inkluderer et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige 
rengjøringen av renholdssoner®. Systemet består av en spesiallaget N3 Evo med børster, filter, poser 
og annet tilbehør, i tillegg til internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av 
N3 Evo. Klikk her for kobling til fullstendig brukermanual.

Opplæring av renholdspersonell
I forbindelse med installasjonen sørger vi også for opplæring av renholdspersonellet som skal ha 
ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

Jonathan Clean renholdssoner modul
Jonathan Clean er et tegne-, regne- og planleggingsverktøy som gjør det mulig å dokumentere 
renholdet og få bedre oversikt og kontroll. Programmet har mange unike funksjoner som gir stor 
verdi for deg som kunde. Forutsetning for å få tilgang til Renholdssoner modulen er at du har 
Jonathan Clean lisens.

Vi i har utviklet en egen modul i Jonathan Clean som gjør det enkelt for deg 
• å tegne inn renholdssoner® i bygget/byggene dine
• å analysere hvilken effekt renholdssoner® har på renholdet med hensyn til tidsbruk, metode 

og kostnader 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

• å få god oversikt og kontroll

Rådgivning
Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og 
støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og redusere renholdskostnadene. 
Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil også 
kvaliteten på renholdet oppleves som bedre etter at man har installert renholdssoner®.

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av 
renholdssoner®. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte med deg. Der går vi gjennom i 
hvilken grad du opplever at forventningene dine har blitt innfridd, og hvilke tiltak du kan treffe for å 
hente ut størst mulig gevinster. Tiltakene vil kunne gi deg verdi over lengre tid.

Garantier, forsikring og betingelser:
Renholdssoner® er et operasjonelt leieprodukt. Månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. Alle 
priser er oppgitt ekskl. mva.

Hva betyr så «operasjonell leie»? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. 
Tre måneder før avtalen går ut og renholdssonen skal fjernes, vil jeg kontakte deg for å gå gjennom 
et forslag til en ny avtale og en ny renholdssone. Det vil påløpe kostnader i de tilfellene der 
leieavtalen ikke reforhandles. Renholdssoner® er et svært fleksibelt produkt. Spør meg hvordan vi 
kan tilpasse det til å dekke nettopp ditt behov.

Oppfølging og kundeservice
Vi vil følge deg opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden, og du har mulighet til å gi dine 
tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, e-post, kontaktskjema eller telefon. 
Kontaktopplysningene finner du på; www.n3zonesgroup.no 

GARANTIER: 
Funksjonsgaranti på N3 Evo
Funksjonsgarantien på N3 Evo dekker følgende i leieperioden:

• ny eller reparert maskin innen 2 arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
• frakt til og fra brukerstedet
• utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
• arbeid inkludert deler

Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på renholdssonen
Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i 
leieperioden:

• brann
• hærverk
• tyveri

UNIKE EGENSKAPER SOM KAN VÆRE AVGJØRENDE Å VITE OM 
Renholdssoner® er et helt unikt konsept som går ut på å stoppe, kontrollere og fjerne smuss. 
Konseptet består av mange enkeltelementer som til sammen gir deg som kunde en helhetlig, enkel 
løsning som holder hva den lover.
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Orgnr: 974 690 039 MVA

Noe av det som gjør vårt produkt så unikt, er vår egenutviklede modul i planleggings- og 
regneprogrammet Jonathan Clean. Her kan du blant annet analysere rengjøringsbehov og beregne 
rengjøringskostander. Unikt er også konseptets dokumenterte effekter og vårt mangeårige 
samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Renholdssoner® ble første gang godkjent i 
2008, og godkjenningen ble fornyet i 2014.

Vi i N3zones Group satser på bærekraftige entré løsninger og er klimanøytrale, noe vår unike 
forretningsmodell gir oss mulighet til. Vi har eliminert mange belastende og forurensende ledd i 
prosessen med å få produktet ut til kunden. Til sammenligning er transporten innenfor 
vaskeribransjen (byttematter) en stor forurenser og selve vaskeriprosessen kostbar. Sammenligner 
du kvadratmeter mot kvadratmeter, vil du se at renholdssoner® er en meget kostnadseffektiv 
løsning.

VÅRT KUNDELØFTE:

VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!
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Ground Floor

Renholdssone
2.37 m²

Renholdssone
8.22 m²

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0.0 0.5 1.0 1.5m
1:35

skåre kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

Statistics
Area: 11 m²

1
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1681

48
89

1681

48
89

Renholdssone
Width: 1681 mm
Length: 4889 mm
Area 8.22 m²
Perimeter 13140 mm

1162

20
42

1162

20
42

Renholdssone
Width: 1162 mm
Length: 2042 mm
Area 2.37 m²
Perimeter 6408 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0 1 2 3m
1:56

skåre kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

2
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Telefon       02131   
E-post   kundeservice@n3zonesgroup.no 
Nettside      www.renholdssoner.no 

Vår visjon: Å gjøre hverdagen bedre for brukere av bygget! 

Vårt oppdrag: Å være best på å stoppe smuss og fuktighet! 

Vårt kundeløfte: Vi har deg som kunde i fokus! 

Tilbud på Renholdssoner 

Helse 
Kraftig reduksjon av støv og støy 
gir et bedre inneklima 

Sikkerhet 
Sikre innganger med underlag 
som gir trygg ferdsel i bygget 

Miljø 
ISI 14001 
– Miljøfyrtårn-bedrift
– Vi planter ett tre for hver 
   inngang vi installerer

Estetikk 
Et representativt og unikt 
tilpasset inngangsparti 

Klima 
Klimanøytralt system 

Samfunnsansvar 
Medlem av Initiativ for 
Etisk Handel 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Tilbudsinformasjon - Vår Frelser Kirke
Leveringsadresse:

Haugesund kirkelige fellesråd Haugesund kirkelige fellesråd
Kjetil Nordstrøm Kjetil Nordstrøm
Postboks 612  
N-5501 HAUGESUND

Organisasjonsnummer: 976993454

Dato sendt: torsdag 20. februar 2020 Tilbudsreferanse: 21729
Gyldig til: lørdag 21. mars 2020 Betalingsbetingelser:
Versjon: 2 Leveringsbetingelser:

Produkter

Vare Navn Antall Enhetspris  Rabatt Sum
PS3070 RS belegg 300 serie 13.00 1,794.00 25.00 % 17,491.50

Totalbeløp eks. mva  - NOK: 17,491.50
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Inkludert er:

� Arbeid inkl. deler.
� Avslutningslister på belegget.
� Grovrengjøring av ferdig ryddet område før installasjon.
� Sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra N3zones AS.
� Leveringstid innen 14 dager.

For fullstendig beskrivelse, se: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice 

Les mer om våre referansekunder og hva vi gjør på våre nettsider:
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/#byggtyper

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et videre positivt samarbeid! 

Med vennlig hilsen
N3zones AS

Sten Johansen
+47 911 69 584

VÅRT KUNDELØFTE: VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!

N3zones Group AS 
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Orgnr: 998 553 105 MVA

N3zones Group AS 
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N3zones Group AS 
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Orgnr: 998 553 105 MVA
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

OM N3ZONES AS
N3zones AS er en del av N3zones Group, eier av varemerkene Renholdssoner, N3zones og 
n3Stopzones. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 15 000 unike 
Renholdssoner installasjoner. Installasjonen gjennomføres av sertifiserte gulvleggere som 
sikrer kvalitet, utforming og holdbarhet. Renholdssoner AS har siden 1998 hatt et unikt 
samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF). NAAF anbefaler systemet fordi det 
er dokumentert helsemessige gevinster for brukere av bygget. 

I N3zones Group har vi sterke verdier og en kultur som går ut på at vi er her for å gjøre 
verden til et bedre sted. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på 
alvor. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til 
virksomheten. I N3zones AS har vi en klimahandlingsplan som gir en detaljert oversikt over 
tiltakene vi gjør. Se miljøprofilen vår. 

N3zones AS er ISO 14001 godkjent, klimanøytral ihht. global impact, medlem av initiativ for 
etisk handel og Miljøfyrtårn bedrift. Vi planter også ett tre for hver av inngangene dere 
installerer renholdssoner. For mer info, se våre nettsider.

Om meg, Sten Johansen, din lokale N3zones Group representant!

Jeg jobber kontinuerlig med å utarbeide bærekraftige systemløsninger, som løser utfordringene med 
inndratt smuss og fuktighet i ditt bygg. Jeg kan love deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for at du som vår 
kunde skal bli fornøyd!

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et positivt samarbeid!

Sten Johansen 

Epost: sten.johansen@n3zonesgroup.no 

Mobil: +47 911 69 584 
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LØSNINGSBESKRIVELSE RENHOLDSSONER SYSTEMET
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Behovsanalyse
Når vi skal gi et tilbud på renholdssoner®, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den 
måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den 
best mulige løsningen til nettopp ditt bygg.

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se 
nærmere på hva du har å vinne på å installere renholdssoner®. Vi benytter oss av unike verktøy og 
dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan 
dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter 
avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for 
hvert enkelt sted. Renholdssoner® skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital 
skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av dette tilbudet og er å anse som N3zones AS 
eiendom inntil tilbudet aksepteres.

Tilbudsutarbeidelse
Dette tilbudet er utarbeidet på grunnlag av behovsanalysen, møtet og befaringen.

Prosjektering
Når tilbudet er akseptert, starter prosjekteringen. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
deg eller din kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig 
bekreftelse til deg med kopi til gulvleggeren. Vi benytter bare sertifiserte gulvleggere med godkjent 
opplæring fra N3zones Group.

Installasjon
Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra Renholdssoner AS. Alle 
gulvleggerne vi samarbeider med har gjennomgått kurs og blitt sertifisert. 

Vedlikeholdssystemet
Tilbudet inkluderer et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige 
rengjøringen av renholdssoner®. Systemet består av en spesiallaget N3 Evo med børster, filter, poser 
og annet tilbehør, i tillegg til internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av 
N3 Evo. Klikk her for kobling til fullstendig brukermanual.

Opplæring av renholdspersonell
I forbindelse med installasjonen sørger vi også for opplæring av renholdspersonellet som skal ha 
ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

Jonathan Clean renholdssoner modul
Jonathan Clean er et tegne-, regne- og planleggingsverktøy som gjør det mulig å dokumentere 
renholdet og få bedre oversikt og kontroll. Programmet har mange unike funksjoner som gir stor 
verdi for deg som kunde. Forutsetning for å få tilgang til Renholdssoner modulen er at du har 
Jonathan Clean lisens.

Vi i har utviklet en egen modul i Jonathan Clean som gjør det enkelt for deg 
• å tegne inn renholdssoner® i bygget/byggene dine
• å analysere hvilken effekt renholdssoner® har på renholdet med hensyn til tidsbruk, metode 

og kostnader 
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• å få god oversikt og kontroll

Rådgivning
Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og 
støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og redusere renholdskostnadene. 
Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil også 
kvaliteten på renholdet oppleves som bedre etter at man har installert renholdssoner®.

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av 
renholdssoner®. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte med deg. Der går vi gjennom i 
hvilken grad du opplever at forventningene dine har blitt innfridd, og hvilke tiltak du kan treffe for å 
hente ut størst mulig gevinster. Tiltakene vil kunne gi deg verdi over lengre tid.

Garantier, forsikring og betingelser:
Renholdssoner® er et operasjonelt leieprodukt. Månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. Alle 
priser er oppgitt ekskl. mva.

Hva betyr så «operasjonell leie»? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. 
Tre måneder før avtalen går ut og renholdssonen skal fjernes, vil jeg kontakte deg for å gå gjennom 
et forslag til en ny avtale og en ny renholdssone. Det vil påløpe kostnader i de tilfellene der 
leieavtalen ikke reforhandles. Renholdssoner® er et svært fleksibelt produkt. Spør meg hvordan vi 
kan tilpasse det til å dekke nettopp ditt behov.

Oppfølging og kundeservice
Vi vil følge deg opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden, og du har mulighet til å gi dine 
tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, e-post, kontaktskjema eller telefon. 
Kontaktopplysningene finner du på; www.n3zonesgroup.no 

GARANTIER: 
Funksjonsgaranti på N3 Evo
Funksjonsgarantien på N3 Evo dekker følgende i leieperioden:

• ny eller reparert maskin innen 2 arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
• frakt til og fra brukerstedet
• utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
• arbeid inkludert deler

Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på renholdssonen
Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i 
leieperioden:

• brann
• hærverk
• tyveri

UNIKE EGENSKAPER SOM KAN VÆRE AVGJØRENDE Å VITE OM 
Renholdssoner® er et helt unikt konsept som går ut på å stoppe, kontrollere og fjerne smuss. 
Konseptet består av mange enkeltelementer som til sammen gir deg som kunde en helhetlig, enkel 
løsning som holder hva den lover.
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Noe av det som gjør vårt produkt så unikt, er vår egenutviklede modul i planleggings- og 
regneprogrammet Jonathan Clean. Her kan du blant annet analysere rengjøringsbehov og beregne 
rengjøringskostander. Unikt er også konseptets dokumenterte effekter og vårt mangeårige 
samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Renholdssoner® ble første gang godkjent i 
2008, og godkjenningen ble fornyet i 2014.

Vi i N3zones Group satser på bærekraftige entré løsninger og er klimanøytrale, noe vår unike 
forretningsmodell gir oss mulighet til. Vi har eliminert mange belastende og forurensende ledd i 
prosessen med å få produktet ut til kunden. Til sammenligning er transporten innenfor 
vaskeribransjen (byttematter) en stor forurenser og selve vaskeriprosessen kostbar. Sammenligner 
du kvadratmeter mot kvadratmeter, vil du se at renholdssoner® er en meget kostnadseffektiv 
løsning.

VÅRT KUNDELØFTE:

VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!
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Ground Floor

hovedinngang
6.69 m²

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0 1 2 3m
1:67

Vår frelsers kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

Statistics
Area: 12 m²

1
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rullestol nordøst
Width: 1388 mm
Length: 1514 mm
Area 2.10 m²
Perimeter 5804 mm
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rullestol sør øst
Width: 1388 mm
Length: 1514 mm
Area 2.10 m²
Perimeter 5804 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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Vår frelsers kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen
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hovedinngang
Width: 1800 mm
Length: 3718 mm
Area 6.69 m²
Perimeter 11036 mm

hovedinngang

Rød farge

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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Vår frelsers kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen
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rullestol sørvest
Width: 900 mm
Length: 1617 mm
Area 1.46 m²
Perimeter 5034 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.
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Vår frelsers kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Telefon       02131   
E-post   kundeservice@n3zonesgroup.no 
Nettside      www.renholdssoner.no 

Vår visjon: Å gjøre hverdagen bedre for brukere av bygget! 

Vårt oppdrag: Å være best på å stoppe smuss og fuktighet! 

Vårt kundeløfte: Vi har deg som kunde i fokus! 

Tilbud på Renholdssoner 

Helse 
Kraftig reduksjon av støv og støy 
gir et bedre inneklima 

Sikkerhet 
Sikre innganger med underlag 
som gir trygg ferdsel i bygget 

Miljø 
ISI 14001 
– Miljøfyrtårn-bedrift
– Vi planter ett tre for hver 
   inngang vi installerer

Estetikk 
Et representativt og unikt 
tilpasset inngangsparti 

Klima 
Klimanøytralt system 

Samfunnsansvar 
Medlem av Initiativ for 
Etisk Handel 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Tilbudsinformasjon - Udland Kirke
Leveringsadresse:

Haugesund kirkelige fellesråd Haugesund kirkelige fellesråd
Kjetil Nordstrøm Kjetil Nordstrøm
Postboks 612  
N-5501 HAUGESUND

Organisasjonsnummer: 976993454

Dato sendt: 24. januar 2020                        Tilbudsreferanse: 21344
Gyldig til: 23. februar 2020 Betalingsbetingelser:
Versjon: 1    Leveringsbetingelser:

Produkter

Vara Navn Antall Enhetspris Rabatt Sum
PS3070 RS belegg 300 serie 15,00 1 794,00 25,00 % 20 182,50

Leiebeløp pr. mnd eks. mva  - NOK: 20 182,50
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Inkludert i Renholdssoner® er:

• Arbeid inkl. deler

• Avslutningslister på Renholdssoner®

• Grovrengjøring av gulv før installasjon
• Normert mengde forbruksartikler for leieperioden (poser, børstelister, utblåsningsfilter og 

Hepa-motorfilter)

• 1 antall NAAF logo(er) nedfelt i Renholdssonen®

• 1 antall opplæringsplansje for bruk og vedlikehold

• Opplæring av renholdspersonell i bruk og vedlikehold av teppebanker og Renholdssone®

• Oppfølging og kontroll av Renholdssonen® 

• Garanti på Renholdssonen® som dekker følgende: Slitasje – Brann – Hærverk – Tyveri 
• Funksjonsgaranti på N3 Evo som dekker følgende dersom leieavtale: 

Ny eller reparert N3 Evo innen 3-4 arbeidsdager fra vi mottar defekt maskin. 
Frakt til og fra er inkludert. 
Skader og mangler som ikke er brukerfeil. 
Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

For fullstendig beskrivelse av Renholdssoner systemet som er Naaf anbefalt, se: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice 

Leveringstid er etter nærmere avtale, vårt Kundesenter vil ta kontakt. 

Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra N3zones AS. 

Gjennom vårt treprogram, Plant a Billion Trees, planter vi ett tre for hver av inngangene dere 
installerer våre løsninger. 

Les mer om våre referansekunder og hva vi gjør på våre nettsider: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/#byggtyper

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et videre positivt samarbeid!

Med vennlig hilsen
N3zones AS

Sten Johansen
+47 911 69 584

VÅRT KUNDELØFTE: VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!

N3zones Group AS 
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Orgnr: 998 553 105 MVA
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

OM N3ZONES AS
N3zones AS er en del av N3zones Group, eier av varemerkene Renholdssoner, N3zones og 
n3Stopzones. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 15 000 unike 
Renholdssoner installasjoner. Installasjonen gjennomføres av sertifiserte gulvleggere som 
sikrer kvalitet, utforming og holdbarhet. Renholdssoner AS har siden 1998 hatt et unikt 
samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF). NAAF anbefaler systemet fordi det 
er dokumentert helsemessige gevinster for brukere av bygget. 

I N3zones Group har vi sterke verdier og en kultur som går ut på at vi er her for å gjøre 
verden til et bedre sted. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på 
alvor. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til 
virksomheten. I N3zones AS har vi en klimahandlingsplan som gir en detaljert oversikt over 
tiltakene vi gjør. Se miljøprofilen vår. 

N3zones AS er ISO 14001 godkjent, klimanøytral ihht. global impact, medlem av initiativ for 
etisk handel og Miljøfyrtårn bedrift. Vi planter også ett tre for hver av inngangene dere 
installerer renholdssoner. For mer info, se våre nettsider.

Om meg, Sten Johansen, din lokale N3zones Group representant!

Jeg jobber kontinuerlig med å utarbeide bærekraftige systemløsninger, som løser utfordringene med 
inndratt smuss og fuktighet i ditt bygg. Jeg kan love deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for at du som vår 
kunde skal bli fornøyd!

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et positivt samarbeid!

Sten Johansen 

Epost: sten.johansen@n3zonesgroup.no 

Mobil: +47 911 69 584 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

LØSNINGSBESKRIVELSE RENHOLDSSONER SYSTEMET
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Behovsanalyse
Når vi skal gi et tilbud på renholdssoner®, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den 
måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den 
best mulige løsningen til nettopp ditt bygg.

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se 
nærmere på hva du har å vinne på å installere renholdssoner®. Vi benytter oss av unike verktøy og 
dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan 
dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter 
avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for 
hvert enkelt sted. Renholdssoner® skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital 
skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av dette tilbudet og er å anse som N3zones AS 
eiendom inntil tilbudet aksepteres.

Tilbudsutarbeidelse
Dette tilbudet er utarbeidet på grunnlag av behovsanalysen, møtet og befaringen.

Prosjektering
Når tilbudet er akseptert, starter prosjekteringen. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
deg eller din kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig 
bekreftelse til deg med kopi til gulvleggeren. Vi benytter bare sertifiserte gulvleggere med godkjent 
opplæring fra N3zones Group.

Installasjon
Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra Renholdssoner AS. Alle 
gulvleggerne vi samarbeider med har gjennomgått kurs og blitt sertifisert. 

Vedlikeholdssystemet
Tilbudet inkluderer et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige 
rengjøringen av renholdssoner®. Systemet består av en spesiallaget N3 Evo med børster, filter, poser 
og annet tilbehør, i tillegg til internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av 
N3 Evo. Klikk her for kobling til fullstendig brukermanual.

Opplæring av renholdspersonell
I forbindelse med installasjonen sørger vi også for opplæring av renholdspersonellet som skal ha 
ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

Jonathan Clean renholdssoner modul
Jonathan Clean er et tegne-, regne- og planleggingsverktøy som gjør det mulig å dokumentere 
renholdet og få bedre oversikt og kontroll. Programmet har mange unike funksjoner som gir stor 
verdi for deg som kunde. Forutsetning for å få tilgang til Renholdssoner modulen er at du har 
Jonathan Clean lisens.

Vi i har utviklet en egen modul i Jonathan Clean som gjør det enkelt for deg 
• å tegne inn renholdssoner® i bygget/byggene dine
• å analysere hvilken effekt renholdssoner® har på renholdet med hensyn til tidsbruk, metode 

og kostnader 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

• å få god oversikt og kontroll

Rådgivning
Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og 
støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og redusere renholdskostnadene. 
Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil også 
kvaliteten på renholdet oppleves som bedre etter at man har installert renholdssoner®.

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av 
renholdssoner®. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte med deg. Der går vi gjennom i 
hvilken grad du opplever at forventningene dine har blitt innfridd, og hvilke tiltak du kan treffe for å 
hente ut størst mulig gevinster. Tiltakene vil kunne gi deg verdi over lengre tid.

Garantier, forsikring og betingelser:
Renholdssoner® er et operasjonelt leieprodukt. Månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. Alle 
priser er oppgitt ekskl. mva.

Hva betyr så «operasjonell leie»? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. 
Tre måneder før avtalen går ut og renholdssonen skal fjernes, vil jeg kontakte deg for å gå gjennom 
et forslag til en ny avtale og en ny renholdssone. Det vil påløpe kostnader i de tilfellene der 
leieavtalen ikke reforhandles. Renholdssoner® er et svært fleksibelt produkt. Spør meg hvordan vi 
kan tilpasse det til å dekke nettopp ditt behov.

Oppfølging og kundeservice
Vi vil følge deg opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden, og du har mulighet til å gi dine 
tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, e-post, kontaktskjema eller telefon. 
Kontaktopplysningene finner du på; www.n3zonesgroup.no 

GARANTIER: 
Funksjonsgaranti på N3 Evo
Funksjonsgarantien på N3 Evo dekker følgende i leieperioden:

• ny eller reparert maskin innen 2 arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
• frakt til og fra brukerstedet
• utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
• arbeid inkludert deler

Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på renholdssonen
Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i 
leieperioden:

• brann
• hærverk
• tyveri

UNIKE EGENSKAPER SOM KAN VÆRE AVGJØRENDE Å VITE OM 
Renholdssoner® er et helt unikt konsept som går ut på å stoppe, kontrollere og fjerne smuss. 
Konseptet består av mange enkeltelementer som til sammen gir deg som kunde en helhetlig, enkel 
løsning som holder hva den lover.
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Noe av det som gjør vårt produkt så unikt, er vår egenutviklede modul i planleggings- og 
regneprogrammet Jonathan Clean. Her kan du blant annet analysere rengjøringsbehov og beregne 
rengjøringskostander. Unikt er også konseptets dokumenterte effekter og vårt mangeårige 
samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Renholdssoner® ble første gang godkjent i 
2008, og godkjenningen ble fornyet i 2014.

Vi i N3zones Group satser på bærekraftige entré løsninger og er klimanøytrale, noe vår unike 
forretningsmodell gir oss mulighet til. Vi har eliminert mange belastende og forurensende ledd i 
prosessen med å få produktet ut til kunden. Til sammenligning er transporten innenfor 
vaskeribransjen (byttematter) en stor forurenser og selve vaskeriprosessen kostbar. Sammenligner 
du kvadratmeter mot kvadratmeter, vil du se at renholdssoner® er en meget kostnadseffektiv 
løsning.

VÅRT KUNDELØFTE:

VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!
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Ground Floor

Renholdssone
10.95 m²

Renholdssone
3.88 m²

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5m
1:45

Udland kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

Statistics
Area: 15 m²

1
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3650Renholdssone
Width: 3000 mm
Length: 3650 mm
Area 10.95 m²
Perimeter 13300 mm
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Renholdssone
Width: 1944 mm
Length: 1997 mm
Area 3.88 m²
Perimeter 7882 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0m
1:39

Udland kirke
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Telefon       02131   
E-post   kundeservice@n3zonesgroup.no 
Nettside      www.renholdssoner.no 

Vår visjon: Å gjøre hverdagen bedre for brukere av bygget! 

Vårt oppdrag: Å være best på å stoppe smuss og fuktighet! 

Vårt kundeløfte: Vi har deg som kunde i fokus! 

Tilbud på Renholdssoner 

Helse 
Kraftig reduksjon av støv og støy 
gir et bedre inneklima 

Sikkerhet 
Sikre innganger med underlag 
som gir trygg ferdsel i bygget 

Miljø 
ISI 14001 
– Miljøfyrtårn-bedrift
– Vi planter ett tre for hver 
   inngang vi installerer

Estetikk 
Et representativt og unikt 
tilpasset inngangsparti 

Klima 
Klimanøytralt system 

Samfunnsansvar 
Medlem av Initiativ for 
Etisk Handel 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Tilbudsinformasjon - Vår Frelsers kapell
Leveringsadresse:

Haugesund kirkelige fellesråd Haugesund kirkelige fellesråd
Kjetil Nordstrøm Kjetil Nordstrøm
Postboks 612  
N-5501 HAUGESUND

Organisasjonsnummer: 976993454

Dato sendt: 24. januar 2020                        Tilbudsreferanse: 21346
Gyldig til: 23. februar 2020 Betalingsbetingelser:
Versjon: 1    Leveringsbetingelser:

Produkter

Vara Navn Antall Enhetspris Rabatt Sum
PS3070 RS belegg 300 serie

Inne i kapell, og inngang personalbygg
9,00 1 794,00 25,00 % 12 109,50

N3S.ENT N3stopp Entre
Utenfor hovedinngang kapell og sideinngang

3,30 2 467,00 25,00 % 6 105,83

Leiebeløp pr. mnd eks. mva  - NOK: 18 215,33
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Inkludert i Renholdssoner® er:

• Arbeid inkl. deler

• Avslutningslister på Renholdssoner®

• Grovrengjøring av gulv før installasjon
• Normert mengde forbruksartikler for leieperioden (poser, børstelister, utblåsningsfilter og 

Hepa-motorfilter)

• 1 antall NAAF logo(er) nedfelt i Renholdssonen®

• 1 antall opplæringsplansje for bruk og vedlikehold

• Opplæring av renholdspersonell i bruk og vedlikehold av teppebanker og Renholdssone®

• Oppfølging og kontroll av Renholdssonen® 

• Garanti på Renholdssonen® som dekker følgende: Slitasje – Brann – Hærverk – Tyveri 
• Funksjonsgaranti på N3 Evo som dekker følgende dersom leieavtale: 

Ny eller reparert N3 Evo innen 3-4 arbeidsdager fra vi mottar defekt maskin. 
Frakt til og fra er inkludert. 
Skader og mangler som ikke er brukerfeil. 
Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

For fullstendig beskrivelse av Renholdssoner systemet som er Naaf anbefalt, se: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/kundeservice 

Leveringstid er etter nærmere avtale, vårt Kundesenter vil ta kontakt. 

Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra N3zones AS. 

Gjennom vårt treprogram, Plant a Billion Trees, planter vi ett tre for hver av inngangene dere 
installerer våre løsninger. 

Les mer om våre referansekunder og hva vi gjør på våre nettsider: 
https://n3zonesgroup.no/renholdssoner/#byggtyper

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et videre positivt samarbeid!

Med vennlig hilsen
N3zones AS

Sten Johansen
+47 911 69 584

VÅRT KUNDELØFTE: VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!

N3zones Group AS 
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Orgnr: 998 553 105 MVA
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

OM N3ZONES AS
N3zones AS er en del av N3zones Group, eier av varemerkene Renholdssoner, N3zones og 
n3Stopzones. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 15 000 unike 
Renholdssoner installasjoner. Installasjonen gjennomføres av sertifiserte gulvleggere som 
sikrer kvalitet, utforming og holdbarhet. Renholdssoner AS har siden 1998 hatt et unikt 
samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF). NAAF anbefaler systemet fordi det 
er dokumentert helsemessige gevinster for brukere av bygget. 

I N3zones Group har vi sterke verdier og en kultur som går ut på at vi er her for å gjøre 
verden til et bedre sted. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på 
alvor. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til 
virksomheten. I N3zones AS har vi en klimahandlingsplan som gir en detaljert oversikt over 
tiltakene vi gjør. Se miljøprofilen vår. 

N3zones AS er ISO 14001 godkjent, klimanøytral ihht. global impact, medlem av initiativ for 
etisk handel og Miljøfyrtårn bedrift. Vi planter også ett tre for hver av inngangene dere 
installerer renholdssoner. For mer info, se våre nettsider.

Om meg, Sten Johansen, din lokale N3zones Group representant!

Jeg jobber kontinuerlig med å utarbeide bærekraftige systemløsninger, som løser utfordringene med 
inndratt smuss og fuktighet i ditt bygg. Jeg kan love deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for at du som vår 
kunde skal bli fornøyd!

Jeg håper tilbudet svarer til forventningene og ser frem til et positivt samarbeid!

Sten Johansen 

Epost: sten.johansen@n3zonesgroup.no 

Mobil: +47 911 69 584 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

LØSNINGSBESKRIVELSE RENHOLDSSONER SYSTEMET
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Behovsanalyse
Når vi skal gi et tilbud på renholdssoner®, begynner vi alltid med å foreta en behovsanalyse. På den 
måten får vi innhentet mest mulig informasjon på forhånd, slik at vi er sikre på at vi kan tilby den 
best mulige løsningen til nettopp ditt bygg.

Møte og befaring
Når behovsanalysen er klar, avtaler vi et møte med deg for å avdekke ytterligere behov og se 
nærmere på hva du har å vinne på å installere renholdssoner®. Vi benytter oss av unike verktøy og 
dokumentasjon som er utviklet i samarbeid med kommuner og andre brukere i Norge, og kan 
dokumentere både kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Samtidig utfører vi en befaring etter 
avtale med deg. Vi bruker god tid og all vår kompetanse for å utforme den optimale løsningen for 
hvert enkelt sted. Renholdssoner® skal oppfylle kravene til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Vi har en befaringssjekkliste som vi går gjennom og fyller ut etter hvert, og vi utarbeider en digital 
skisse over løsningen vi foreslår. Skissen er en del av dette tilbudet og er å anse som N3zones AS 
eiendom inntil tilbudet aksepteres.

Tilbudsutarbeidelse
Dette tilbudet er utarbeidet på grunnlag av behovsanalysen, møtet og befaringen.

Prosjektering
Når tilbudet er akseptert, starter prosjekteringen. Vår kundeservice koordinerer installasjonen med 
deg eller din kontaktperson og vår sertifiserte gulvlegger. Når alt er avtalt, sender vi en skriftlig 
bekreftelse til deg med kopi til gulvleggeren. Vi benytter bare sertifiserte gulvleggere med godkjent 
opplæring fra N3zones Group.

Installasjon
Vi benytter kun sertifiserte gulvleggere med godkjent opplæring fra Renholdssoner AS. Alle 
gulvleggerne vi samarbeider med har gjennomgått kurs og blitt sertifisert. 

Vedlikeholdssystemet
Tilbudet inkluderer et komplett vedlikeholdssystem som er skreddersydd for den daglige 
rengjøringen av renholdssoner®. Systemet består av en spesiallaget N3 Evo med børster, filter, poser 
og annet tilbehør, i tillegg til internkontrollskjemaer og etiketter for å styre og kontrollere bruken av 
N3 Evo. Klikk her for kobling til fullstendig brukermanual.

Opplæring av renholdspersonell
I forbindelse med installasjonen sørger vi også for opplæring av renholdspersonellet som skal ha 
ansvaret for vedlikeholdet av renholdssonene. Opplæringen blir koordinert av vår kundeservice.

Jonathan Clean renholdssoner modul
Jonathan Clean er et tegne-, regne- og planleggingsverktøy som gjør det mulig å dokumentere 
renholdet og få bedre oversikt og kontroll. Programmet har mange unike funksjoner som gir stor 
verdi for deg som kunde. Forutsetning for å få tilgang til Renholdssoner modulen er at du har 
Jonathan Clean lisens.

Vi i har utviklet en egen modul i Jonathan Clean som gjør det enkelt for deg 
• å tegne inn renholdssoner® i bygget/byggene dine
• å analysere hvilken effekt renholdssoner® har på renholdet med hensyn til tidsbruk, metode 

og kostnader 
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N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

• å få god oversikt og kontroll

Rådgivning
Når smuss blir forhindret fra å komme inn i et bygg, blir det naturlig nok mindre skitt, fuktighet og 
støv i bygget. Dermed blir det mulig å gjøre renholdet mer effektivt og redusere renholdskostnadene. 
Våre kunder opplever i mange tilfeller store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil også 
kvaliteten på renholdet oppleves som bedre etter at man har installert renholdssoner®.

Ved hjelp av våre unike verktøy kan vi sammenligne renholdskostnadene før og etter installasjon av 
renholdssoner®. En stund etter installasjonen avtaler vi et statusmøte med deg. Der går vi gjennom i 
hvilken grad du opplever at forventningene dine har blitt innfridd, og hvilke tiltak du kan treffe for å 
hente ut størst mulig gevinster. Tiltakene vil kunne gi deg verdi over lengre tid.

Garantier, forsikring og betingelser:
Renholdssoner® er et operasjonelt leieprodukt. Månedsprisen er forutsigbar i hele leieperioden. Alle 
priser er oppgitt ekskl. mva.

Hva betyr så «operasjonell leie»? Med dette menes at leieavtalen har en bestemt start- og sluttdato. 
Tre måneder før avtalen går ut og renholdssonen skal fjernes, vil jeg kontakte deg for å gå gjennom 
et forslag til en ny avtale og en ny renholdssone. Det vil påløpe kostnader i de tilfellene der 
leieavtalen ikke reforhandles. Renholdssoner® er et svært fleksibelt produkt. Spør meg hvordan vi 
kan tilpasse det til å dekke nettopp ditt behov.

Oppfølging og kundeservice
Vi vil følge deg opp med jevne mellomrom gjennom hele leieperioden, og du har mulighet til å gi dine 
tilbakemeldinger gjennom spørreundersøkeler, e-post, kontaktskjema eller telefon. 
Kontaktopplysningene finner du på; www.n3zonesgroup.no 

GARANTIER: 
Funksjonsgaranti på N3 Evo
Funksjonsgarantien på N3 Evo dekker følgende i leieperioden:

• ny eller reparert maskin innen 2 arbeidsdager fra N3zones AS mottar den defekte maskinen
• frakt til og fra brukerstedet
• utbedring av skader og mangler som ikke er brukerfeil
• arbeid inkludert deler

Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader.

Garanti på renholdssonen
Vi forsikrer hver enkelt renholdssone. Det betyr at du får en totalgaranti som dekker følgende i 
leieperioden:

• brann
• hærverk
• tyveri

UNIKE EGENSKAPER SOM KAN VÆRE AVGJØRENDE Å VITE OM 
Renholdssoner® er et helt unikt konsept som går ut på å stoppe, kontrollere og fjerne smuss. 
Konseptet består av mange enkeltelementer som til sammen gir deg som kunde en helhetlig, enkel 
løsning som holder hva den lover.



10/20 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg - 20/00203-3 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg : Vår Frelsers Kapell

N3zones AS
Rudsletta 60i, 1351 Rud
Orgnr: 974 690 039 MVA

Noe av det som gjør vårt produkt så unikt, er vår egenutviklede modul i planleggings- og 
regneprogrammet Jonathan Clean. Her kan du blant annet analysere rengjøringsbehov og beregne 
rengjøringskostander. Unikt er også konseptets dokumenterte effekter og vårt mangeårige 
samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Renholdssoner® ble første gang godkjent i 
2008, og godkjenningen ble fornyet i 2014.

Vi i N3zones Group satser på bærekraftige entré løsninger og er klimanøytrale, noe vår unike 
forretningsmodell gir oss mulighet til. Vi har eliminert mange belastende og forurensende ledd i 
prosessen med å få produktet ut til kunden. Til sammenligning er transporten innenfor 
vaskeribransjen (byttematter) en stor forurenser og selve vaskeriprosessen kostbar. Sammenligner 
du kvadratmeter mot kvadratmeter, vil du se at renholdssoner® er en meget kostnadseffektiv 
løsning.

VÅRT KUNDELØFTE:

VI SKAL HA DEG SOM KUNDE I FOKUS!
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Ground Floor

Renholdssone
1.00 m²

Renholdssone
5.69 m²

Renholdssone
2.32 m²

Renholdssone
3.08 m²

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0 1 2 3 4m
1:75

Vår Frelsers Kapell
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

Statistics
Area: 12 m²

1
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10
00

1000

10
00

1000

Renholdssone
Width: 1000 mm
Length: 1000 mm
Area 1.00 m²
Perimeter 4000 mm

20
54

2770

20
54

2770
Renholdssone
Width: 2054 mm
Length: 2770 mm
Area 5.69 m²
Perimeter 9648 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0.0 0.5 1.0 1.5m
1:32

Vår Frelsers Kapell
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

2
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18
28

1267

18
28

1267
Renholdssone
Width: 1267 mm
Length: 1828 mm
Area 2.32 m²
Perimeter 6190 mm

19
49

1581

19
49

1581
Renholdssone
Width: 1581 mm
Length: 1949 mm
Area 3.08 m²
Perimeter 7060 mm

Vedlagte skisser er å anse som en del av Renholdssoner As sitt tilbud, og er dermed konfidensielt ovenfor 
tredjepart.

0.0 0.5 1.0 1.5m
1:30

Vår Frelsers Kapell
91169584

sten@renholdssoner.no
sten johansen

3
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LEVERANDØR AV:

Beskrivelse
Uten behov for nedsenket mattefordypning. N3stopp Duo SB rengjør, 
skraper og tørker smuss og fukt ved entreen.
I tillegg til alle fordelene til N3stopp Duo, har N3stopp Duo SB absorberende 
innlegg med monofilament skrape som fjerner fukt ved entreen. N3stopp 
Duo SB har et rutenett med 6,5mm tykkelse som kan legges på undergulv 
eller på normalt gulv med ramper i kantene. Produktet kan brukes i 
kombinasjon med andre produkter fra N3zones Group for en komplett 
innvendig og utvendig inngangsmatte løsning.

Kan legges på alle 
typer gulv.

N3stopp Duo SB
Avskrapningsmatte med tett underside og absorberende Stopzones innlegg

Høyde 6,5mm

Desember 2018
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LEVERANDØR AV:

Annen info

Farge 606 grå Farge 607 sort

Standard fargerTeknisk data

Produkt Høyde

N3stopp Duo SB 6,5mm

Bruksområder
Fjerner smuss og fukt i høyt traffikerte områder.

Fordeler
• Glidemotstand: DIN 51130
• Maksimal fuktighetsfjerning
• Brannsikker EN 13501 klassifisering
• Overflatemontering
• Kan fastmonteres på gulv i høyt trafikkerte områ-

der
• Lett å kutte og formes enkelt til ujevne gulv
• Lett håndterlig
• Hæl- og hjulvennlig
• Sveiset konstruksjon for et vedlikeholdsfritt liv

Spesifikasjoner
• Etset mønster
• Absorberende innlegg med Stopzones belegg
• 6,5mm rutehøyde
• Tett underside
• Laget av fleksibel PVC
• Ett-lags hul i konstruksjon
• Tett rutenett

Garanti
3 år.
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LEVERANDØR AV:

Beskrivelse
Optimal for fjerning av smuss og fuktighet i høyt trafikkerte 
inngangspartier. Beskytter gulv og reduserer behov for rengjøring 
innover i bygget. N3stopp Duo er tilgjengelig i  to høyder og er en 
vinylkonstruksjon med et åpent rutenett som er hel- og hjul vennlig, 
samtidig som den tar til seg smuss og fuktighet takket være sin 
antisklioverflate og absorberende innlegg. Produktet kan brukes i 
kombinasjon med andre produkter fra N3zones Group for en komplett 
innvendig og utvendig entré matteløsning.

N3stopp Duo er 
hæl- og hjulvennlig

N3stopp Duo
Avskrapningsmatte med åpent rutenett og absorberende innlegg

Desember 2018



10/20 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg - 20/00203-3 Nye fastmonterte renholdsmatter i alle bygg : N3stopp Duo

LEVERANDØR AV:

Annen info

Farge 606 grå Farge 608 sort

Standard fargerTeknisk data

N3stopp Duo Høyde: 14/16 mm

N3stopp Duo lav profil Høyde: 10.5/12 mm

Bruksområder
Fjerner smuss og fuktighet i høyt trafikkerte områder.

Fordeler
• Effektiv fjerning av smuss
• Antisklioverflate
• Utmerket drenering (rutenett)
• Maksimal fuktfjerning
• Brannsikker: Sertifisert EN 13501 – I: 2007- Cfl –

S2 ASTM E648: Class I
• Enkelt vedlikehold
• Rask og enkel installasjon
• Kan enkelt kuttes til og formes til ujevne overflater
• Hæl- og hjulvennlig
• Reduserer behovet for en dypere gulvfordypning

(10.5 mm)

Spesifikasjoner
• Diamantkutt mønster
• Tolags konstruksjon med åpent absorberende

innlegg
• Kan rulles opp eller løftes for rengjøring
• Laget av fleksibel PVC
• Tett rutenett
• Tilgjengelig i lav profil

Garanti
3 år.
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