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Montering av fototapet 

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som 
kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny 
innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du 
kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å 
finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i 
stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er 
spesialist på det område som omfatter ditt 
produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som 
passer for montering. Vi garanterer at alle våre 
samarbeidspartnere er utdannet, samt at de 
overholder alle gjeldende forskrifter innen for 
deres yrke. 

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt 
informasjon fra deg. Vi må vite hvor stort område 
som skal tapetseres, hvordan underlaget ser ut, 
samt hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til.  

Du er som kunde ansvarlig for at alle 
varer/materialer er på arbeidsstedet, når 
arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er 
avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine 
varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke 
materialer du har bruk for, vil en av våre selgere 
mer enn gjerne hjelpe deg. 

Ved montering av fototapet inngår følgende 
oppgaver: Tildekking av gulv og oppsett av 
fototapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forutsetninger for montering av fototapet 

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i 
henhold til ditt tilbud, gjelder følgende 
forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, 
at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan 
det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden 
dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med 
gjennomføringen av arbeidet 

 Rommet som skal tapetseres bør være 
tømt for møbler. Hvis dette ikke er mulig 
skal møblene settes i midten av rommet, 
slik at de enkelt kan dekkes til. For at det 
skal være mulig og tapetserer skal det 
være minst 1 meter passasje ut fra 
veggen. 

 Gardiner og persienner skal være tatt ned 
hvis disse kommer i konflikt med arbeidet. 

 En grunnleggende forutsetning er at der 
ikke finnes noen større skader der hvor 
det skal tapetseres. Finnes det mindre 
skader (ca.1 cm. dype) kan du kjøpe 
ytelsen sparkling, så ordner maleren 
dette. 

 Panelovner, bilder o.l skal fjernes fra 
veggen.  

 Takhøyden må max være 270 cm. 
Tapetsering som krever stillas eller lift 
inngår ikke i tilbudet. 

Sjekkliste fototapet 

 Fototapet 
 Tapetlim 
 Maskeringstape 
 Tildekkingsplast eller papp 

 

Tanker om valg av fototapet 

 Tapetrullene skal være av samme batch-
/typenummer. 


