
Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 1 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2440xh:1800 

Farge: Grå 

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm  

Antall på lager: 1 

 Pris: 4500,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 1C 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:655xh:1805 

Farge: Grå Og Hvit  

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm  

Antall på lager: 1 

 Pris: 2000,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 2 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2416xh:1878 

Farge: Grå, Hvit, syrefast.   

Ramme: Natur eloksert aluminium med stål belagt overlate. 

Glass: 5-6 mm  

Antall på lager: 1 

 Pris: 6000,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 3 & 4 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:1750xh:1540 

Farge: Grå. 

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 2 

 Pris: 4000,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 4c 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2163xh:1680 

Farge: Hvit 

Ramme: Hvit  

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 1 

 Pris: 4000,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 5, 6, 7, & 8 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2076xh:1492 

Farge: syrefast 

Ramme: Natur eloksert aluminium med stål belagt overlate. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 4 

 Pris: 5000,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 6c 

Type: Hengsle dør. 

Utskjærings mål: b:1675xh:1280. 

Farge: Grå. 

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 1 

 Pris: 3000,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 7c & 8c  

Type: skyvedør  

Utskjærings mål: b:2020xh:1350. 

Farge: Grå, hvit. 

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 2, SB & BB side. 

 Pris: 3000,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 9 

Type: skyvedør  

Utskjærings mål: b:1652xh:1951. 

Farge: Grå. 

Ramme: Natur eloksert aluminium.  

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 1 

 Pris: 2500,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 9c,10c,11c,12c 

Type: skyvedør  

Utskjærings mål: b:1500xh:1420. 

Farge: sort og hvit. 

Ramme: Sort eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 4 

 Pris: 3000,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 11 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:1134xh:1578 

Farge: Syrefast, Hvit 

Ramme: Natur eloksert aluminium med stål belagt overlate. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 4 

 Pris: 4500,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 12&13 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:1250xh:1170 

Farge: Syrefast, Hvit 

Ramme: Natur eloksert aluminium med stål belagt overlate. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 2 

 Pris: 4500,- NOK inklusiv moms. 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art:13c 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2450xh:1830 

Farge: Grå 

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 1 

 Pris: 4000,- NOK inklusiv moms. 

 

 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art:14c,15c,16c 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:2080xh:1780 

Farge: Hvit 

Ramme: Aluminium pulverlakkert 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 3 

 Pris: 3500,- NOK inklusiv moms. 



Dører for salg, Dørene selges nå til redusert pris, disse 

har aldri vært montert i noen båter men de bærer preg av opplagring over lengere tid hos oss, og 
krever en god vask og litt smøring før de monteres i en båt. Dørene selges som fremvis på bilde eller 
ved avtalt visning på Ertec AS. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for 
bestilling av tjenester eller deler. 
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Art: 2c,3c, 17c, 18c, 19c, 20c, 21c, 22c, 23c 

Type: Skyvedør  

Utskjærings mål: b:1030xh:1282 

Farge: Grå og Hvit.  

Ramme: Natur eloksert aluminium. 

Glass: 5-6 mm. 

Antall på lager: 9 

 Pris: 2000,- NOK inklusiv moms. 


