INFORMATION

Montering kamin samt skorsten
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 kamin du vill ha monterad, hur
många meter skorsten som behövs samt vilka
förutsättningar vi har att ta hänsyn till.
I vår monteringstjänst ingår:
Hembesök för fastställande av förutsättningar och
kontrollmätning (för information om hembesök, se
avsnitt ”hembesök”)
Placering av braskamin
Montering av rak skorsten Safepipe i 1-planshus
Håltagning samt montering av genomföring för
yttertak
Montering sker i enlighet med leverantörens
anvisningar.

Att tänka på vid val av Braskamin
Braskaminens effekt och verkningsgrad i
förhållande till uppvärmnings yta
Avstånd till brännbart/icke brännbart material
varierar mellan olika kaminer.
Braskaminens vikt
Bak eller toppanslutning av skorsten
Totalhöjd på skorsten
Kom ihåg golvskydd, även så kallat
eldstadsplan.

Att tänka på inför montering
Montering av en braskamin kräver vissa typer av
tillstånd. Ta kontakt med din kommun för att ta
reda på vad som gäller.
Det är du som fastighetsägare som är
byggherre.
Är önskad placering mot en brännbar eller icke
brännbar vägg.
Eventuell takstege och övrig taksäkerhet som
kan behövas för framtida arbeten med
skorstenen offereras separat

Förutsättningar Braskamin

Hembesök

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.

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.

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.
Eventuell håltagning genom ytterligare bjälklag
offereras separat
Eventuellt arbete med taksäkerhet offereras separat

Vid hembesöket går vi bland annat igenom,
materialåtgång, kontrollmätning, plåtarbeten, taksäkerhet
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.

