Information vid beställning av bänkskiva
UPPMÄTNING
•
•
•
•
•
•

Vid uppmätning ska kunden eller en informerad representant vara på plats för att avgöra eventuella beslutsfrågor.
Obehindrat tillträde, platsen ska vara fri från föremål som kan hindra uppmätning.
Skåpstommar ska vara monterade och förankrade, samt i lod.
Häll, ho och blandare ska finnas till hands eller man ska veta exakt modellbeteckning.
Skåp, diskhoar, blandare, spishäll och spis får inte flyttas efter utförtd uppmätning.
Enligt överenskommelse vid uppmätning kan kunden själv behöva stå för nödvändig lyft- eller bärhjälp. Har kund inte
möjlighet att hjälpa till med bärhjälp kan kan två monteringsteam behövas. Extra kostnad tillkommer för detta.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE UPPMÄTNING:
• Material • Tjocklek • Kantprofil • Håltagning och monteringsmetod för diskho, spishäll, blandare • Överhäng • Bakkanter

MONTAGE
•
•
•
•
•
•
•

Bänkskåp ska vara stadigt monterade och i lod. Planhet och skevhet får inte överskrida +/- 3 mm.
Före montage bör vattnet vara avstängt och el urkopplad. Våra montörer utför EJ detta.
Håltagningar i bänkskåp för diskhoar, spishällar och liknande detaljer skall utföras av kunden eller av denne anlitad
hantverkare. Hål ska vara rätt placerade och ha korrekta mått.
Kakel eller annat stänkskydd får inte vara monterat så att det hindrar montage av sten.
Kombineras sten med bänkar av annat material, skall dessa monteras efter att stenen ligger på plats.
Ytor där sten ska monteras skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och andra saker.
Kunden ska finnas på plats för att godkänna material och montage.

KUNDENS ANSVAR
•
•
•
•
•

Skyddstäckning av golvytor med kraftig halksäkert material. Montörer måste bära säkerhetsskor som kan skada golvet.
El- och VVS-arbeten.
Montering av lösa delar som t.ex. blandare och tvålpumpar.
Fogning mot bänkskivors mötande material som t.ex kakel, stänkskydd mm
Finstädning

OBS! Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för
detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 975:- kr och max 2500:- kr exkl. moms.

BRA ATT VETA
•
•

•
•

Granitskivor och kvartskomposit skivor är i stort sett underhållsfria. De tål vatten, värme och syror utmärkt. Granit klarar
värme upp till 600°c, kvartskomposit upp till ca 120°c. Dock är båda känsliga mot värmechocker.
Granit, marmor, kalksten, kvartsit och kvartskomposit innehåller/är material som bildats av naturen och kan därför inte
strikt jämföras med provbitar för mönstring och nyans. Det förekommer alltid variationer och dessa kan inte leda till
reklamation. Vid beställning av stormönstrade skivor, fråga alltid efter bild på hela blocket.
Silikon bör torka minst 6 timmar efter montage.
Leveranstid efter förskottsbetalning är 1-4 veckor, beroende på val av material. (Dekton och Silestone 4-10 veckor).
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MÖNSTRING / NYANS
Mönster och nyans på sten kan variera då det är naturmaterial. Mönstring eller färgskiftning kan ej användas som underlag för
reklamation. Detta gäller även komposit då det innehåller +/- 90% natursten.
Se nedan exempel på en stormönstrad granit (VISCOUNT WHITE).

KANTPROFILER

Rakfasad kant
(populärast)

Rakrundad kant

Halvrund kant

Helrund kant

GARANTIER
De olika stenproducenterna har olika långa garantier och villkor knutna till dessa. Vilka gatantier som gäller för just din bänskiva
hittar du hos producenten / leverantören. Som kund är du ansvarig för att registrera ditt köp av bänkskiva hos producenten görs inte detta gäller inte garantierna. Är du osäker på vilken producent/leverantör din skiva kommer ifrån - hör av dig till oss så
hjälper vi dig vidare.
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