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Montering Fönster 

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund 

montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast 

pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på 

att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du 

kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist 

inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en 

tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners 

är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt 

gällande föreskrifter. 

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli 

korrekt är vilken typ av fönster du vill ha monterad, hur 

många du vill ha monterade samt vilka förutsättningar vi 

har att ta hänsyn till. 

I vår monteringstjänst av fönster ingår:  

Hembesök för fastställande av förutsättningar och 

kontrollmätning (för information om hembesök, se 

avsnitt ”hembesök”) 

Demontering befintligt fönster, karm och foder 

Montering av nytt fönster inkl. drevning 

Montering av in- och utvändiga fönsterfoder 

Beklädnad av fönstersmyg 

Förutsättningar Fönster 

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 montering ska finnas på 

plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska 

utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid 

köptillfälle. 

Nytt fönster ska vara av samma storlek som befintligt 

fönster. Arbete med anpassning av fönsterhål ingår ej 

Plåtarbeten (såsom fönsterbleck), bortforsling samt 

ev. byggnadsställning offereras separat efter 

hembesök. 

Tjänsten avser ej takfönster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tänka på inför montering 

Fönster benämns ofta i modulmått, med jämna 

decimeter. Om ett fönster har modulmått 10 x 10 

innebär det att det passar i en öppning som är 

10 dm x 10 dm. Själva fönstret är sedan ca 10-

15 mm mindre än modulmåttet Vilken typ av 

fönster, pvc eller trä osv. 

Leveranstid på beställningsvaror 

Typ av fönster pvc eller trä etc 

 

 

Hembesök 

Då inget hus är det andra likt krävs ett hembesök för att vi 

ska kunna lämna ett fast pris till dig. Vi vill på detta sätt 

också säkerställa att resultatet blir efter dina önskemål.  

Vid hembesöket går vi bland annat igenom, 

materialåtgång, kontrollmätning, plåtarbeten m.m. 

Efter hembesök kommer vår koordinator kontakta dig för 

att överlämna offerten. Koordinatorn är din kontaktperson 

genom projektet om det av någon anledning skulle uppstå 

några frågor eller oklarheter. Allt för att du ska känna dig 

trygg.  


