INFORMATION

Golvläggning Plastmatta
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 hur många kvadratmeter plastmatta som ska
läggas, hur många dörröppningar rummet har, hur
underlaget ser ut samt vilka förutsättningar vi har att ta
hänsyn till. Vi behöver också veta om du vill ha hjälp med
några tilläggstjänster som till exempel rivning eller
montering av socklar.
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.
I vår golvläggningstjänst ingår läggning av plastmatta på
befintligt underlag.

Förutsättningar Plastmatta
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.
Plastmattan kan läggas på betong eller flytspacklat
underlag.
Underlaget skall vara torrt och jämt.
För läggning i källare eller på markplan krävs det att
det finns en isolerad betongplatta.
Utrymmet skall vara tomt och rent, dvs inga möbler i
utrymmet och väl städat. Socklar skall vara borttagna,
om du inte köpt den tjänsten.
Underlaget ska vara plant. Skillnader i höjd får
maximalt vara 3 mm på 2 meter, kan mätas med
rätskiva.

Checklista material läggning Plastmatta
Plastmatta
Räkna med ca 15 % spill på allt material.
Anpassat golvlim för behovet.

Att tänka på läggning Plastmatta
Underlaget
Rätt matta för rätt rum
Finns det hund eller katt kan det vara bra att välja en
matta med högre slitagenivå.
Golvsockel

