Half Risk / Full Risk
Aftalegrundlag for Full Risk:

Opmåling:

Opmåling:

Full Risk:

• Inden opmåling skal der ligge en bestilling indeholdende: Materiale, overflade, forkanter, udhæng fra korpus,
vasketype og monteringsform, kogepladetype og monteringsform, bagkantlister samt eventuelle samlinger.

Opmåling, montering, fugning:

• Skabe skal være færdigmonterede i vatter og flugte
i forkant og højde.

Vilkår for Full Risk:
Full Risk indebærer at Billeschou’s Stenhuggerier
påtager sig ansvaret og udførelse af opmåling, levering
og montering.

• Væggene skal være færdigbearbejdede, så der ikke
sker ændringer fra opmåling til montage.
• Der skal være adgang til strøm.

Half Risk / Full Risk

Half Risk:

Oplægning/montage:
• Adgangsveje skal være frie og stabile.

Det er vores ønske at udføre arbejdet bedst muligt,
indenfor følgende betingelser:

• Gulve skal være afdækkede.

• Der skal påregnes tolerancer på pladerne:
±1 mm på savede kanter –
±2 mm på hver synlig kant.

• Udskæring for vask og kogeplade i elementer, skal
være foretaget inden levering.

• Skabe skal være færdigmonterede i vatter og flugte
i forkant og højde.

• Ved afslutning mod væg, skal der påregnes
3–5 mm. fuge.

• Hvis plade skal gå glat med højskab(e) skal dette
(disse) ikke fastgøres, før endt montage af bordplader.

• Hvor intet andet er angivet, placeres vask (kumme)
midt i vaskeskab.

• Overskabe, emhætte, stikkontakter eller andet der
forhindrer korrekt pålægning, skal fjernes inden levering.

• Hvor intet andet er angivet placeres kogeplade midt
i skabet.

• Der skal være adgang til strøm og vand.

• Ved boring af flere huller bag vask, vil den indbyrdes
centerafstand være 150 mm., med mindre andet er
angivet.
• Udhænget på pladerne kan variere ±2 mm ud fra den
ønskede dybde.
• Tykkelsesforskelle kan forekomme (op til ±2 mm)
– pladerne opklodses så overfladen er plan,
og tykkelsesforskellen kommer derfor på underside
af pladerne.

• Efter montage, skal kunden overflade behandle
pladerne inden ibrugtagning (gælder ikke Silestone)
– korrekt middel udleveres ved levering.

Fugning:
• Vægge skal være rene og tørre.
• Der skal være adgang til strøm og vand.

Hvis et eller flere af ovennævnte forhold ikke er i orden,
så opgaven ikke kan udføres, vil der blive faktureret
ekstra kørsel 1.000 kr. netto.
Ved leverancer over gadeniveau, påføres ekstra udgifter
til eksempelvis lift eller kran.
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