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TEGL
STENSIKKER KVALITET
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Virksomheden første domicil var i Skovby ved 
Galten. Efter 3 år i lejede lokaler besluttede vi 
at etablere eget firma-domicil på adressen 
Ulvehøjvej 5 i Låsby, hvor vi tog det første 
spadestik i 2005. Her byggede vi 1.500 m2 

produktionslokaler med tilhørende kontor og 
velfærdslokaler. Allerede i 2007 var der 
behov for udvidelse, hvor vi kom op på et 
samlet areal på 2.500 m2, og i 2016 
ekspanderede vi med 800 m2 til vores 
produktionshal og egen lastbil. 

TS-Tegl A/S blev grundlagt i 2002 af Torben 
Højbjerg og Søren Øris, heraf initialerne TS. 
Firmaets speciale er produktion og salg af 
tegloverliggere, hvis kvalitet vi sætter højt. 
Dertil har vi gennem årene også udviklet en 
komplet tilbehørspakke til tegloverliggere. Vi er 
en engrosvirksomhed med et godt samarbejde 
med alle tømmerhandelskæder i Danmark.

HVEM ER TS-TEGL?
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TEGLOVERLIGGERE I HØJ 
KVALITET TIL BYGGERIET

Der har de senere år været en stigende efterspørgsel på tegloverliggere, dels til 
nybyggeri, dels til om-/tilbygning. Vi lægger stor vægt på at imødekomme hvert 
byggeris æstetik, og tilbyder derfor beregning af overliggere til det enkelte projekt. 
Herudover er der blevet stillet større krav til dimensionering og dokumentation som 
følge af udviklingen i den arkitektoniske udformning af boligen. TS-Tegl A/S leverer 
derfor individuelt tilpassede overliggere til ethvert byggeri.

TS-Tegl’s overliggere er underlagt CE-mærkning 
efter gældende regler iht. DS7EN 845-2. Vi er 
også en del af den frivillige kontrolordning 
under Dansk Murstenskontrol, hvilket sikrer 
vores kunder, at alle produkter lever fuldt op til 
alle krav i moderne byggeri.

I dag har TS-Tegl A/S 5 ansatte på kontoret, 10-12 i produktionen, 2 på lageret, 
egen chauffør. Grundet den store vækst har vi nu også 2 Gazelle-priser.
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REFERENCER FRA HELE DANMARK
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TILBUDSGIVNING

I forbindelse med tilbudsgivning vil vi gerne, at du sender følgende tegninger til os, da det giver os den 
bedste mulighed for at tilbyde det rette produkt. Samtidig sikrer det en hurtig levering af det endelige tilbud.

FACADETEGNINGER

SNITTEGNINGER

PLANTEGNINGER
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NEM VEJ FRA TILBUD TIL ORDRE

TILBUD
Fremsend alle informationer til info@ts-tegl.dk, herunder 
tegninger og beskrivelse. Herefter kan du forvente 
færdigt tilbud inkl. nødvendige beregninger inden for 
5-7 arbejdsdage.

ORDRE
TS-Tegl fremsender tegninger og 
ordrebekræftelse til endelig godkendelse. Vi 
påfører spørgsmål om evt. specialsten og andre 
forhold. Særlige ønsker håndterer vi med lethed.

LEVERING
TS-Tegl leverer direkte til byggepladsen. Sammen med 
leverancen medfølger tegninger, hvor vi har nummreret de 
enkelte overliggere og anført på tegningen, hvor de skal 
pladseres.

Hos TS-Tegl er det hurtigt og nemt at 
bestille dit tilbud. Det foregår via tre enkle 
trin, som du kan læse mere om herunder:
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PRISER & PRODUKTER

Bagmur 11 cm.
17,55 DKK

Bagmur 17 cm.
31,25 DKK

Bagmur 20 cm.
37,75 DKK

Bagmur 23 cm.
36,45 DKK

Bagmur 26 cm.
54,00 DKK

Bagmur 35 cm.
71,50 DKK

Facade 11 cm.
28,00 DKK

Facade 17 cm.
48,50 DKK

Facade 20 cm.
67,00 DKK

Facade 23 cm.
64,50 DKK

Facade 26 cm.
91,00 DKK

Facade 35 cm.
101,50 DKK

Facade 41 cm.
115,00 DKK

Forspændte bagmursoverliggere
kr. pr. sten i længde

Dobbeltskifter i facade og bagmur
kr. pr. sten i længde

Forspændte facademursoverliggere 
kr. pr. sten i længde

Dobbeltskifter 11/20-23 cm.
125,00 DKK

Dobbeltskifter 2x17 cm.
122,50 DKK

Dobbeltskifter 11/17 cm.
110,50 DKK

Dobbeltskifter 2x11 cm.
84,50 DKK

Dobbeltskifter 11/26 cm.
143,00 DKK

Dobbeltskifter 17/26 cm.
149,00 DKK

Dobbeltskifter 2x27 cm.
195,00 DKK
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3-skifte bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde

4-skifte bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde

3x11 cm.
164,00 DKK

2x11/20-23 cm.
192,00 DKK

3x17 cm.
206,00 DKK

2x11/17 cm.
179,00 DKK

4x11 cm.
224,00 DKK

3x11/20-23 cm.
249,00 DKK

3x17/26 cm.
305,00 DKK

3x11/26 cm.
256,00 DKK

2x11/26 cm.
213,00 DKK

2x17/20-23 cm.
218,00 DKK

2x17/26 cm.
258,00 DKK
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4-skifte bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde

5-skifte bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde

U-bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde

2x11/41/2x11 cm.
389,00 DKK

2x11/35/2x11 cm.
376,00 DKK

11/41/11 cm.
277,00 DKK

11/35/11 cm.
255,00 DKK

4x17/26 cm.
358,00 DKK

4x11/26 cm.
330,00 DKK

4x11/20-23 cm.
321,00 DKK

4x23 cm.
460,00 DKK

5x11 cm.
283,00 DKK

4x17 cm.
259,00 DKK
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11/35 cm.
198,00 DKK

2x11/35 cm.
267,00 DKK

17/35 cm.
216,00 DKK

2x17/35 cm.
284,00 DKK

3x17/35 cm.
352,00 DKK

4x17/35 cm.
420,00 DKK

11/41 cm.
259,00 DKK

2x11/41 cm.
284,00 DKK

17/41 cm.
234,00 DKK

2x17/41 cm.
302,00 DKK

3x17/41 cm.
369,00 DKK

L-bjælker i facade og bagmur kr. pr. sten i længde
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47 cm. Mur

30-33 cm.
59,00 DKK

11/30-33 cm.
164,00 DKK

2*11/30-33 cm.
221,00 DKK

3*11/30-33 cm.
257,00 DKK

17/30-33 cm.
172 DKK

2*17/30-33 cm.
254,00 DKK

3*17/30-33 cm.
304,00 DKK

4*17/30-33 cm.
357,00 DKK
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Tillæg til forbandter
Flerskifter:

- Ved murforbandter 2L/K er kop prisen som løber
- Ved kopforbandt tillægges prisen 30% pr. 
  medgået kopskifte

Rulleskifter:

- 11 cm. rulleskifter 49,00 DKK pr. sten
- 11 cm. standerskift 69,00 DKK pr. sten
- Rulle/stander skifte 15 sten pr. meter

Forbandter
Forskudt til venstre Forskudt til venstre
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TILBEHØR

TS-Profil Hele længden 600 cm: 162,00 DKK
TS-Profil Pr. stens længde: 7,50 DKK

TS-Endeluk Pr. sæt: 49,00 m/slange

TS-Hjørneprofil Til indmuring ved hjørne vinduer pr. stk.: 149,00 DKK
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TS-PROFILEN

TS-PROFILEN®, til indmuring på bagsiden af facademuren over vinduer og døråbninger, for at hindre 
indtrængende slagregn i at beskadige øvrige bygningskomponenter. Det anbefales at anvende TS-Profiler 
direkte over overliggeren. Ønsker man at anvende murpap, kan dette placeres efter det 5. påmuret skifte over 
overligger.

TS-PROFILEN® leveres i 
følgende standardlængder:

4   sten / 950 cm - TS-PROFILEN®  115 cm / 30,00   DKK
5   sten / 119 cm - TS-PROFILEN®  139 cm / 38,00   DKK
6   sten / 143 cm - TS-PROFILEN®  163 cm / 45,00   DKK
7   sten / 187 cm - TS-PROFILEN®  187 cm / 53,00   DKK
8   sten / 191 cm - TS-PROFILEN®  211 cm / 60,00   DKK
9   sten / 215 cm - TS-PROFILEN®  235 cm / 68,00   DKK
10 sten / 239 cm - TS-PROFILEN®  259 cm / 75,00   DKK
11 sten / 263 cm - TS-PROFILEN®  283 cm / 83,00   DKK
12 sten / 287 cm - TS-PROFILEN®  307 cm / 90,00   DKK
14 sten / 335 cm - TS-PROFILEN®  355 cm / 105,00 DKK
16 sten / 383 cm - TS-PROFILEN®  403 cm / 120,00 DKK
20 sten / 479 cm - TS-PROFILEN®  499 cm / 150,00 DKK
Fuld længde  - TS-PROFILEN®  600 cm / 162,00 DKK

Som tilbehør til TS-PROFILEN® leverer vi TS-Endeluk® som giver mulighed for at dræne 
vandet hvorhen man ønsker og derved forhindre utilsigtet opfugtning af isoleringsmateriale.
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MONTAGEVEJLEDNING FOR TS-PROFIL

Under montage af TS-PROFILEN® skal det tilsikres at profilen monteres helt tæt til bagsiden af 
facaden, således at der ikke kan passere vand bagom TS-PROFILEN®. Som vist på Fig. 2 skal 
TS-PROFILEN® monteres minimum ved den røde linje, således at ”hullerne” er skjulte i mellem 
fugerne på indersiden af facademuren.

Fig. 2         Fig. 1
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MONTAGEVEJLEDNING FOR TS-ENDELUK

TS-ENDELUK® skal monteres med 
medfølgende lim på enden af TS-RENDER. 
Begge lim flader skal rengøres for snavs, 
støv, olier og andre urenheder samt være 
helt tør inden påføring af lim. Limen 
påføres begge lim flader, hvorefter 
TS-ENDELUK® presses på enden af 
TS-RENDEN®. Emner skal holdes under 
pres i min. 15 minutter efter limning. 
Limning bør ikke udføres under 5°  C.

TS-Endeluk monteret på TS-Profil

TS-Endeluk monteret på TS-Profil

Stykliste for posens indhold:

1 tube lim
1 stk. højre TS-ENDELUK
1 stk. venstre TS-ENDELUK
1 stk. plastslange, kan deles efter  behov

Personlige værnemidler:
Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den 
konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:
Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal luft-forsynet 
åndedrætsværn anvendes.

Beskyttelse af hænder:
Brug engangshandsker af nitril ved arbejde, hvor risikoen for hudkontakt er lille. 
Ved tilsmudsning kasseres handsken straks, da handskens gennembrudstid er 
meget kort. Brug 4H handsker (gennemsnitsbrud > 4 timer) eller anden af 
handskeleverandøren anbefalet handsketype ved arbejde, hvor risikoen for 
kontakt med produktet er stort.

Øjenværn:
Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud:
Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Tekniske foranstaltninger:
Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning 
af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. 
Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret 
(Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter)

Indånding:
Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved 
bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten kke 
trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, 
lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign. Tilkald læge eller 
ambulance.

Øjnene:
Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl straks med vand i mindst 5 
minutter. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestuen.

Huden:
Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. 
Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Sørg 
læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:
Skyl straks munden og giv rigeligt vand eller mælk at drikke. Hold personen 
under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes 
hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller 
ambulance

Forbrænding:
Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er 
fastbrændt. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen indtil en 
læge overtager behandlingen.

Besøg venligst www.ts.tegl.dk for komplet sikkerhedsdatablad for lim
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Dimensionering af PMK 
- Murværkskonsoller

Profil
• PMK konsollerne leveres i tre belastningsklasser der benævnes, 3,5 - 7,0   
  og 10,5 kN. Benævnelsen angiver kapaciteten i forhold til murværkets 
  karakteristiske belastning. Sikkerheden er indregnet i belastningsangivelsen. (>3)

• Prøverapport fra Force Instituttet kan rekvireres.

• Belastningsklassen bestemmes med hensyn til murværkets højde samt 
  afstanden mellem konsollerne, som angivet i nedstående tabel.

• Konsoldybden ’d’ vælges i forhold til hulrumsdybden ’a’, eller afstanden fra forkant 
  beton til forkant mur, minus 20-30 mm.

• Skal PMK murkonsoller monteres på andre materialer end beton (min. 20 MPa),  
  skal ankerboltens bæreevne kontrolleres.

Murstenshøjde / 
Belastningshøjde

PMK-/ 
belastningsklasse

Anbefalet 
belastning pr. 

konsol

Belastningstabel for enkelte konsoller ved 10,8 cm mursten. 
Belastning pr. konsol: (skalmurens tyngde = 2,0 kN/m2) 

c = kontrolafstand

Belastningerne skal kontrolleres ved den aktuelle skalmur.
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PMK type H m/ huller
PMK type N u/huller
PMK type O omvendt

Anvendelse

• Type N anvendes til bæring af skalmur over vinduer og 
  porte.

• Type H anvendes til bæring af skalmure over vinduer  
  og porte, hvor konsollen ikke ønskes synlig. Dette opnås 
  ved at montere en ståltegl eller lignende under 
  konsollen ved påskruning. Konsolfoden er forsynet med   
  langhuller, standard 13 x 35 mm. på hver side af 
  kroppen. 

• Type O anvendes som type N, f.eks. hvor der er ringe  
  afstand fra undersiden at teglstenen til overkant af den 
  bærende beton. (Variant O findes på billedet forneden)

Program

Eksempler på benævnelse:
PMK 160 H/3,5kN. (d=160 mm.)
PMK 290 N/10,5 kN. (d=290 mm.)

VARIANT Z
Type H og N kan også leveres som variant Z
Forskydningen Z skal angives i mm.

Eksempel på benævnelse:
PMK 240 HZ/7.0 kN, Z=90 mm.

VARIANT D
Type H og N kan også leveres som variant D for 
hhv. bredsten eller dobbelt ståltegl.

Eksempel på benævnelse:
PMK 240 HD/7.0 kN

Type H Type N Type O



22

TEGL

PRISLISTE 2019
PRODUKTKATALOG & PRÆSENTATION

TS-TEGL A/S
Ulvehøjvej 5, 8670 Låsby
CVR: 26 43 45 48

info@ts-tegl.dk
www.ts-tegl.dk
Tlf: 86 10 92 77

PMK type H

MONTAGE AF OVERLIGGER

Montagetilbehør PMK

Løsning 1:
Der indstøbes monteringsbeslag 
f.eks. TBA 200B, som er 
forankrede i tegloverliggeren. 
Centralafstanden mellem 
konsollens kapacitet, murhøjden 
og teglbjælkens bæreevne. 
Teglbjæken dokumenteres af 
bjælkeleverandøren.

Løsning 2:
Tegnbjælken fastgøres til kon-
sollen med rustfri bræddebolte 
M8. Ved denne løsning bliver 
det runde boltehoved synligt på 
undersiden. 

Konsollen bør ikke placeres med 
større afstand end 0,96 m.

Løsning 3:
Tegnbjælken skrues til konsollen 
med 2 stk. rustfri syrefaste 
spånpladeskruer 6,0 x 50 mm i et 
forboret hul Ø 4,6 x 46 mm. Der 
bores med et Gambabor uden 
slag. Denne metode er rationel og 
fleksibel. Vejledende 
belastningskapacitet = 0,7 kN pr. 
skrue. 

Konsollerne bør ikke placeres 
med større afstand end 0,72 m.

- Spånskrue 6,0 x  50 USH

- Sætbolt M8 x 20, A4

- Skærmskive M8 A4
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TEGLBJÆLKEANKER

TBA 200B

Montagetilbehør
- Teglbjælkeanker

- TBA 200B - A4

Anvendelse:
Til indstøbning i tegloverliggere for ophængning i 
murkonsol PMK type H

Udførelse:
TBA 200B er forsynet med en langsgående slids, 
hvorunder der er anbragt en forskydelig dobbelt 
gevindplatte med to M8 gevindhuller. Herved kan 
murkonsollens placering justeres i forhold til 
murværkets skiftegang.

Materiale:
Rustfrit syrefast stål A4

Dimensioner

TBA 200B snit
Glideskinne indstøbt i sten - Pr. sten: 128,00 DKK

Brugsmodelregistreringsnr. B
R 2005 00027

Regningsmæssig belastning:

Stenstykke: 17 MPa 7,8 kN
Stenstykke: 10 MPa 4,5 kN
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller hvortil kunden på anden 
måde 
henviser, har kun gyldighed, såfremt dette udtrykkeligt angives i vor ordrebekræftelse.

2. Produktinformation
Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun 
bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af partners aftale.

3. Tilbud
Alle priser afgives med forbehold for leveringstid med forbehold for mellemsalg og ændring af leveringstid fra værk. Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er 
kommet frem til sælger inden 4 uger fra tilbudets dato.

4. Kvalitet
Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov

5. Betaling
Betalingen skal være sælger i hænder den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet skal betaling ske kontant ved levering. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre beta-
lingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre 
sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den rente, som til enhver tid er angivet på fakturaen. Køber er ikke berettiget til at modregne med 
eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforhold
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne 
omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret.

7. Levering
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved trediemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overenstemmelse 
med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved salg af lager- og standardvarer betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som retti-
dig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger, med mindre andet er aftalt. Ved salg af individuelt tilvirkede varer er sælger ikke ansvarlig for nogen form for forsinkelse uanset varighed 
heraf, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Hver af parterne er dog ansvarsfrit berettiget til at annullere aftalen, såfremt forsinkelsen overstiger tre måneder.

8. Emballage
Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Afbestilling
Ved afbestilling af leverancer er køber forpligtet til at betale fuld erstatning, herunder for mistet advance, samt i øvrigt skadesløsholde sælger for samtlige de med 
afbestillingen forbundne omkostninger.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter sælgers valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret. Sker 
sådan 
afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget tik at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller 
kræve erstatning. Hvis køber vil påråbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Reklamationer over varernes kvalitet 
må vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre 
manglen gældende. Har køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Er der sket afhjælpning og omlevering, kan sælgers mangel ansvar ikke 
udstrækkes til mere end 30 mdr. fra den oprindelige leveringsdato.

12. Ansvarsbegrænsning
Er erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab i anledning af aftalen, 
herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig 
byrdefuld.

13. Ansvarsfrihed
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnere ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør 
og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændighe-
der. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 
Der påhviler sælger uden ugrundet ophold at underette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

14. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvar for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Sælger er 
ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, 
som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 
Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. 
Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. Returvarer
Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med sælger. Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er ubeskadiget stand. 
Hvis ikke andet aftal krediteres retur varer med 80 % af den oprindelige faktura pris.

16. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne afgøres ved domstolene efter dansk ret.
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