
 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 
 

 

 

Art: 1 

Utskjærings mål: 660X630  

Farge: Hvit og Grå  

Antall på lager: 1 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Polyesterbelagt aluminiums lukeplate med syrefast håndtak og natureloksert ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 

 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 

 

Art: 2 

Utskjærings mål: 880x330  

Farge: Hvit  

Antall på lager: 6 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Polyesterbelagt aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 

 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 

 

 

Art: 3 

Utskjærings mål: 880x330  

Farge: Grå  

Antall på lager: 5 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Natur eloksert aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

- Syrefast lufteventil. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 

 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 

 

 

Art: 4 

Utskjærings mål: 980x340  

Farge: Hvit  

Antall på lager: 1 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Polyesterbelagt aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 

. 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 

 

 

Art: 5 

Utskjærings mål:580x330  

Farge: Grå  

Antall på lager: 4 

Pris: 400,- NOK inklusiv moms  

-Natur eloksert aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Snap lås. 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 
 

 

 

Art: 6 

Utskjærings mål: 630x280  

Farge: Hvit  

Antall på lager: 3 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Polyesterbelagt aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 
 

 

Art: 7 

Utskjærings mål: 580x280  

Farge: Grå 

Antall på lager: 4 

Pris: 500,- NOK inklusiv moms  

-Natur eloksert aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Lås med nøkkel. 

 



 Luker til effektiv måte å utnytte volumer innvendig i båten, til 

skap for land strøm, tauverk, gass og lignende. Vi har bare et visst antall igjen på lager før det er helt 

tomt. Ta gjerne kontakt med oss på mail til spareparts@ertec.no for bestilling av tjenester eller deler.  

 

 
 

 

 

Art: 7 

Utskjærings mål: CA 400x350 

Farge: Grå 

Antall på lager: 5 

Pris: 250,- NOK inklusiv moms  

-Natur eloksert aluminiums lukeplate og ramme. 

-Feste klips for enkel montering. 

-integrert hengsel løsning. 

-Enkel Snap lås. 


