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Tapetsering
I vår tapetseringstjänst ingår:
Täckning/inplastning av golv
Hängning av valfri tapet från BAUHAUS sortiment

Förutsättningar Tapetsering
För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt
offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om
det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är
uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta
tillkomma.
Allt material som behövs för tapetsering ska finnas på
plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska
utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid
köptillfälle.
Rummet som ska tapetseras bör vara fritt från
möbler. Om detta icke är möjligt, ska möbler samlas i
mitten av rummet så de enkelt kan övertäckas. För att
tapetsering ska var möjlig krävs ett utrymme på minst
en meter från vägg.
Gardiner, persienner och tavlor med mera bör vara
nedtagna.
En förutsättning för bästa resultat är att det inte finns
några större skador på de väggar som ska
tapetseras. Finns det mindre skador (c:a 1mm djupa)
eller gamla skruvhål kan du köpa till tjänsten
spackling så åtgärdar målare detta.
Tapetsering sker fram till, och runt, eventuella
element. Eventuella rörgenomföringar täcks av kund.
Takhöjd får högst vara 3 meter. Tapetsering som
kräver ställning eller skylift pga. hög takhöjd ingår ej

Det här behöver du
Tapeter med samma batch-/trycknummer.
Rätt tapetlim till tapetval.
Räkna med ca 10 % spill.
Maskeringtejp
Täckpapp/plast
Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för
projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om
inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur
mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna
hjälp från någon av våra säljare.

Att tänka på vid val av tapet
Tapeten ska ha samma batch-/trycknummer.
Räkna med ca 10 % spill
Vid normal takhöjd (240cm) får man ut fyra våder per
rulle. Vid mönsterpassning får man ut tre våder per
rulle.
Att tänka på inför tapetsering
En grundläggande förutsättning för ett bra resultat är
att det inte finns större skador på väggen som ska
tapetseras. Om så är fallet, köp till vår tjänst
”spackling av skruvhål/mindre skador” alternativt
”bredspackling av vägg”
Inför hantverkarens besök ska möbler och liknande i
rummet vara flyttade. Även gardiner och persienner
bör vara nedtagna.
Behöver taket målas? Köp i så fall till vår tjänst
”målning av tak”

