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BAUHAUS Montasjeservice tilbyr montering 
og installering av utvalgte produkter som du 
har kjøpt hos BAUHAUS.

Montasjeservice går i all enkelhet ut på at du velger 
produktene du ønsker å få montert. Deretter får du en 
fast pris på monteringen. BAUHAUS står for salg av 
produktene og for bestilling av håndverker.
Du får en fast kontaktperson hos BAUHAUS, og skal 
ikke selv inngå en avtale eller innhente tilbud fra en 
håndverker. Når monteringen er fullført, avregner 
BAUHAUS med håndverkeren og sender en slutt- 
faktura til deg pålydende avtalt fastpris.

Oppstartsgebyr
Til hver montasjeordre vil det tilkomme et oppstarts- 
gebyr. Oppstartsgebyret på kr. 750.- dekker håndver-
kerens kjøring samt verktøy. Hvis håndverkeren skal ta 
med varene du har kjøpt eller bestilt, vil oppstarts- 
gebyret koste kr. 1400.-
Hvis du ønsker å få fjernet et eksisterende/demontert 
produkt, vil det tilkomme et tillegg for avfallshåndtering. 
Se pris for dette i katalogen.

Kredittgodkjenning
Montasjetjenesten faktureres først når arbeidet er 
fullført og godkjent. Alle tjenester over kr. 5.000.- krever 
en kredittvurdering, som betyr at du skal opplyse om 
personnummeret ditt når du aksepterer tilbudet.

Faktura
Samlefakturaen mottar du på e-post når oppgaven er 
fullført og du er fornøyd med resultatet.  
Du har frimåned + 30 dager til å betale fakturaen.

Hvordan
Kontakt en selger i et av våre varehus hvis du ønsker 
mer informasjon. Her kan vi hjelpe deg med spørs-
målene du måtte ha, samt lage et tilbud på montering.

Oppmåling
Fordi ingen boliger er like, kan du kjøpe til en oppmåling.  
Dette betyr at vi kommer til deg og måler opp, tar 
en titt på arbeidsstedet i forhold til om det kan være 
noe som gjør at det vil tilkomme ekstra arbeid for at 
tjenesten skal kunne gjennomføres. Deretter vil du 
motta en fast pris på ekstraarbeidet, samt en evt. 
spesifikasjon på materialene. Etter oppmålingen vil vår 
montasjekoordinator kontakte deg med et tilbud.  
Montasjekoordinatoren er din kontaktperson gjennom 
hele prosjektet dersom det skulle oppstå noen spørsmål 
eller uklarheter. Alt dette for at du skal føle deg trygg i 
prosessen. Ved oppmålinger tilkommer det oppstarts-
gebyr. 

Feil og mangler
Hvis det skulle oppstå en feil/reklamasjon i forbindelse 
med en monteringsoppgave, skal du henvende deg 
til BAUHAUS Montasjeservice. Dette skal gjøres før 
du begynner å rette opp arbeidet eller kjøper inn nye 
materialer. Ved reklamasjoner forbeholder BAUHAUS 
Montasjeservice seg retten til å følge produktleveran-
dørens reklamasjonsregler og toleransebeskrivelser. 
På en fullført montasjeoppgave er det 2 års reklama-
sjonsrett på håndverkerarbeidet. Kansellering av en 
montasjeoppgave skal skje senest 2 arbeidsdager før 
avtalt oppstartsdato, pr. telefon til montasjekoordina-
toren eller på e-post til montasjeservice@bauhaus.no. 
Hvis håndverkeren kjører forgjeves, vil du bli avkrevd et 
gebyr på 750.- for å dekke tidsforbruk.

Slik fungerer det

Fast pris – trygt og enkelt
Trygghet – vi har kontakten med 
håndverkeren
Vi garanterer at våre samarbeidspartnere er utdannet, 
og overholder alle gjeldende forskrifter og regler 
innenfor sin bransje. Samtlige monteringer koordineres 
av BAUHAUS, og som kunde mottar du en samlefaktura 
fra oss. Dette er også ditt bevis på 2 års reklamasjons-
rett på arbeidet som er utført.

Enkelhet – bestill i varehuset,  
vi ordner resten
Våre montasjekoordinatorer sørger for at din oppgave 
blir utført faglig korrekt. Vi tar hånd om det hele – fra 

tilbud til gjennomføring av montering. Vi sørger for at 
du får med riktige varer hjem, og at du blir kontaktet 
av en håndverker innen 2 arbeidsdager for å avtale en 
dato for monteringen.
 
Fast pris
Vi gir deg et tilbud med fast pris. Du ved nøyaktig hva 
som inngår, samt hvilke vilkår som må være oppfylt 
for at tilbudet skal gjelde. Du kan gå igjennom tilbudet 
hjemme i fred og ro og deretter ta kontakt med oss 
igjen.
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PRISEKSEMPEL: TOALETT + MONTERING

PRISEKSEMPEL: GULV 10 M2 + MONTERING

3

På alle montasjer er det et 
fast oppstartsgebyr på  
kr. 750.- uansett hvor 
mange montasjer du bestiller. 

Bortkjøring av eksisterende 
produkt.

På alle montasjer er det et 
fast oppstartsgebyr på  
kr. 750.- uansett hvor 
mange montasjer du bestiller. 

I priseksemplet tas det forbehold om prisendringer samt avgiftsøkninger 
på det viste produktet, som følger dagsprisen.

I priseksemplet tas det forbehold om prisendringer samt avgiftsøkninger 
på det viste produktet, som følger dagsprisen.

Montasjepris  
toalett: 

Legging  
gulv pr. m2:    250.-

TOTALPRIS FRA: 

Toalett Pro-N
S-lås og 3/4,5 l skyll. Heldekkende porselenskappe, 
Geberit innvending sisterne, sittehøyde 43 cm.  
5 års garanti.

PRIS FOR PRODUKTER

2199.-

10 M2 GULV

1690.-

OPPSTARTSGEBYR

750.-
BORTKJØRING

550.-

OPPSTARTSGEBYR

750.-

MONTERINGSPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

LEGGING 10 M2 FRA

2500.-INST
ALL

ASJ
ON

Toalett  
Sete med soft-close  
Silikon 
Tilkoblingsslange   

6323.-

Pæretre 
Reno

Nøttetre
Torent

Eik Ancona Eik Levegno
hvit

års garanti15

10 m2 Terra laminatgulv  
Eik Narvik 169,- pr. m². 

Terra laminatgulv Eik Narvik
Tykkelse 7 mm. Plankestørrelse 192 x 1285 mm. 

TOTALPRIS FRA: 4940.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
•  Demontering av f.eks. ytterdør, inkl. karm og lister
•  Montering og justering av ny ytterdør
• Montering av håndtak og lås
• Montering av lister og isolering
•  Fuge 

Tanker ved valg av ny ytterdør:
•  Hengsling. En dør kan være både høyre- og venstrehengt
• Størrelsen på døren inkl. karm
• Veggtykkelsen
•  Type lister

T anker før montering:
•    Den nye døren skal ha samme størrelse som den eksisterende 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Ytterdør
• Karm
• Karmskruer
• Håndtak til døren
• Lister
• Låsbeslag
• Avstandskiler
• Isolering 
• Fugebånd
• Dykkerter (små spiker)

MONTERING AV YTTERDØR 04001157

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04001683 Montering av Yale Doorman fra ...................................... 2900.-
04001010 Montering av lås i ytterdør ...................................Be om tilbud

MONTERING AV VINDU 

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende vindu, karm og tilpasninger
• Montering av nytt vindu inkl. isolering
• Montering av tilpasningslister
• Fuge

Tanker ved valg av nytt vindu:
• Størrelsen
• Skal vinduet være topp- eller sidehengt
• Materialet på vinduet

Tanker før montering:
• Leveringstid på bestillingsvarer
• Vinduer skal vanligvis være ca. 10-15 mm mindre enn vindushullet
• Materialet på vinduet
• Størrelsen på det nye vinduet skal være samme størrelse som det eksisterende. 

Tilpasning av vindushull er ikke inkl. i prisen
• Vannbrett og evt. stillas tilbys som separat tilbud

Du behøver følgende til arbeidet:
• Vindu
• Karm-/treskrue
• Lister
• Avstandskiler
• Isolasjon
• Fugebånd
• Dykkerter (små spiker)

MONTASJEPRIS FRA (OPP TIL 2 STK.) PR. STK.

6665.-INST
ALL

ASJ
ON

Fra 3 - 5 stk. Pr. stk. .................... Be om tilbud
Fra 6 stk. Pr. stk. ......................... Be om tilbud

MONTASJEPRIS FRA

6665.-INST
ALL

ASJ
ON

04000891

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
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MONTERING AV INNERDØR INKL. KARM

MONTERING AV INNVENDIG DØRBLAD

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. innerdør, inkl. karm og lister
• Montering og justering av ny innerdør
• Montering av håndtak og beslag
• Montering av lister

Tanker ved valg av ny innerdør:
• Hengsling. En dør kan være både høyre- og venstrehengt
• Størrelsen på døren inkl. karm
• Veggtykkelsen
• Type lister

Tanker før montering:
• Den nye døren skal ha samme størrelse som den eksisterende

Du behøver følgende til arbeidet:
• Innerdør
• Karmsett med dørstokk
• Karm- og treskruer
• Håndtak og beslag
• Lister
• Avstandskiler
• Dykkerter (små spiker)

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. dørblad
• Montering og justering av nytt dørblad
• Montering av håndtak og beslag

Tanker ved valg av nytt dørblad:
• Hengsling. En dør kan være både høyre- og venstrehengt
• Størrelsen på døren

Tanker før montering:
• Den nye døren skal ha samme størrelse som den eksisterende
• Passer de eksisterende beslagene samt låsplate med den nye døren

Du behøver følgende til arbeidet:
• Innerdør
• Håndtak og beslag

04000150

04000145

MONTASJEPRIS FRA

4400.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

890.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

Fra 2-5 dører ...................Be om tilbud
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MONTERING AV TERRASSEDØR

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. terrassedør, inkl. karm og lister
• Montering og justering av ny verandadør
• Montering av håndtak og lås
• Montering av lister og isolering
• Fugebånd

Tanker ved valg av ny terrassedør:
• Hengsling. En dør kan være både høyre- og venstrehengt
• Størrelsen på døren inkl. karm
• Veggtykkelsen 

Tanker før montering:
• Den nye døren skal ha samme størrelse som den eksisterende

Du behøver følgende til arbeidet:
• Terrassedør
• Karmskruer
• Håndtak til døren
• Lister
• Låsbeslag
• Avstandskiler
• Isolasjon 
• Fugebånd
• Dykkerter (små spiker)

04001164

MONTASJEPRIS FRA

10200.-INST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. sideparti, inkl. karm og lister
• Montering og justering av nytt sideparti
• Montering av lister og isolering
• Fuge

Tanker ved valg av nytt sidelys:
• Størrelsen på sideparti inkl. karm
• Veggtykkelsen
• Type lister

Tanker før montering:
• Det nye sidepartiet skal ha samme størrelse som det eksisterende
• Monteres sidepartiet i forbindelse med en ytterdør, skal totalmål på disse to 

stemme overens med det eksisterende

Du behøver følgende til arbeidet:
• Sideparti
• Karmskruer
• Lister
• Avstandskiler
• Isolering 
• Fugebånd
• Dykkerter (små spiker)

MONTERING AV SIDEPARTI

MONTASJEPRIS FRA

6665.-INST
ALL

ASJ
ON

04000501

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04001010 Montering av lås i ytterdør ...................................Be om tilbud

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av tak- og gulvlister samt skyvedør i eksisterende åpning
• Justering av nye skyvedører

Tanker ved valg av nye skyvedører:
• Mål åpningen eller veggen hvor skyvedørene skal monteres
• Mål alltid bredden og høyden flere steder. OBS! Mål i forkanten hvor 

dørene skal monteres
• Sjekk om vegger, gulv og tak er i lodd og vater
• Takhøyde. Evt. senking/tilpasning av takhøyde inngår ikke i prisen
• For å få en så stor tilgangsåpning til innredningen må du alltid velge et 

likt antall dører

Tanker før montering:
• For best resultat skal gulvlister og evt. taklister være fjernet
• Er målene dobbeltsjekket?

Du behøver følgende til arbeidet:
• Skyvedører
• Dobbeltsidig tape
• Skruer

MONTERING AV SKYVEDØR 04000693

MONTASJEPRIS FRA

4445.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTERING AV INNREDNING I GARDEROBE

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av måltilpassede enheter
• Montering av tilhørende innredning
• Montering av utvendig gavl, tak- og gulvlister/-plater
• Monteringen skjer etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny Walk-in closet/garderobe:
• Mål rommet hvor innretningen skal monteres
• Mål høyden mellom gulv og tak flere steder
• Antall hyller er begrenset til høyden av modulen

Tanker før montering:
• For best resultat skal eventuelle gulvlister være fjernet
• Rommet hvor garderoben skal monteres, skal være tømt for møbler osv. 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Moduler til garderoben
• Innredning
• Skruer og beslag

04001553

Tilvalgstjenester
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

Tilskjæring av innredning tilbys mot et pristillegg

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON
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MONTERING AV FOLDEDØR

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eventuelt f.eks. foldedør hvis den finnes
• Montering, tilskjæring og tilpasning av ny foldedør, så den kan være i 

eksisterende døråpning
• Monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny foldedør:
• Størrelsen på døråpningen hvor foldedøren skal monteres

Tanker før montering:
• Åpningen hvor foldedøren skal monteres, er tilpasset til dørtypen

Du behøver følgende til arbeidet:
• Foldedør
• Evt. festemateriell, hvis dette ikke følger med døren
• Evt. ekstra lameller

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av understell 
• Montering av duk og kantpolstring
• Oppsetting av sikkerhetsnett

Tanker ved valg av trampoline:
• Størrelsen på trampolinen i forhold til hvor den skal plasseres
• Skal det settes opp stormsikring (kan kjøpes i tillegg)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Trampoline 
• Sikkerhetsnett

04000792

MONTASJEPRIS FRA

4445.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

4445.-INST
ALL

ASJ
ON

04000921MONTERING AV TRAMPOLINE 04000655

Katalog NO montageservice 40 sider - 2017.indd   9 15-09-2017   15:05:35



10

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av LilleVilla på ferdig, fast underlag
• I monteringen inngår montering av det/de materialer som følger med i 

LilleVillaens pakke

Tanker før montering:
• Plassering av LilleVilla, i forhold til bebyggelsesprosent og grense
• Husk at evt. nabo/gjenboere skal godkjenne plasseringen hvis den skal 

plasseres nærmere grensen enn reglene angir
• Hvilken type ferdig underlag skal LilleVillaen stå på. Eventuelt arbeid med 

underlag skal kjøpes separat
• Type tak
• Fasadebehandling 
• Underlag

MONTERING AV LILLEVILLA

Montering av LilleVilla 331 ........................................... 7000.-

Montering av redskabsbod 8 eller 19 .........................11667.-

Montering av LilleVilla 110E 2 .................................... 53612.-

04001027 Montering av LilleVilla 38 .......................... 17778.-

04000969 Montering av LilleVilla paviljong .................15167.-

04000808 Montering av LilleVilla 70 .......................... 23334.-

04001089 Montering av LilleVilla 12 .......................... 13278.-

04000822 Montering av LilleVilla 59 .......................... 16667.-

04001003 Montering av LilleVilla +5 .......................... 13335.-

04001065 Montering av LilleVilla +3 .............................8115.-

04001102 Montering av underlag til LilleVilla ... Be om tilbud

Se flere priser på bauhaus.no

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av stendere
• Montering av terrassebord og rekkverk
• Montering av evt. trapp

Tanker før montering:
• Hvilken type materialer skal det brukes
•  Arbeidet med underlaget, f.eks. såleblokk, blir tilbudt separat etter oppmåling
• Terrassebordene legges vinkelrett på stenderne

MONTERING AV TERRASSE 04001041

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
Oppmåling av terrasse fra ................................................................. 800.-
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04001041 LEGGING AV TAKSTEIN

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende takstein/plater og lekter
• Legging av undertak
• Montering av avstandslister og taklekter
• Legging av valgfri takstein

Tanker før montering:
• Valg av takstein
• Hvor mange m2 er nødvendig
• Valg av undertak
• Tillegg som beslag, sikkerhetsprodukter og gjennomføringer
• Montering av takrenner og nedløpsrør

Tanker ved utskifting av tak:
• Hvilken type tak
• Utlufting
• Fri adgang rundt huset for evt. arbeidsstillas
• Valg av takrenne og nedløpsrør
• Undertakets konstruksjon
• Eternittak skal demonteres av en montør med asbesttillatelser, alternativt 

kunden selv
• Ved leveranser med løfting av materialer på tak, er det viktig at kranen kan 

komme til samt at det er plass til kranens støttebein
• Evt. stillaser, bortskaffing osv. tilbys først etter en oppmåling

Oppmåling for å bestemme forutsetninger til taket  
(for informasjon om oppmåling, se avsnittet "Oppmåling")

04000761

FÅ ET

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Legging av flisduk
• Legging av stabilgrus
• Legging av sand
• Legging av fliser/stein
• Fugesand

Tanker før legging av hageflis/stein:
• Størrelsen på fliser eller stein
• Skal det kjøres bil på belegningen
• Finnes det ledninger eller rør der hvor det skal legges fliser/stein

Du behøver følgende til arbeidet:
• Flisduk
• Stabilgrus
• Sand
• Fugesand
• Fliser/stein

LEGGING AV HAGEFLIS/STEIN 04000754

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

Tilvalgstjenester
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende loftstige, inkl. karm og lister
• Montering og justering av ny loftstige
• Isolering samt montering av nye lister

Tanker ved valg av ny loftstige:
• Størrelsen
• Type trapp

Tanker før montering:
• I monteringstjenesten inngår kun utskifting av eksisterende loftstige

Du behøver følgende til arbeidet:
• Loftstige
• Karmskruer/skruer
• Isolering
• Lister
• Dykkerter (små spiker)

UTSKIFTING AV LOFTSTIGE 04000679

MONTASJEPRIS FRA

4445.-INST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Montering av valgfrie veggpaneler på 

eksisterende egnede underlag
• Evt. demontering av eksisterende 

veggpaneler vil tilkomme som ekstra 
kostnad

Tanker ved valg av nytt veggpanel:
• Størrelsen på veggen eller veggene 

hvor veggpaneler skal monteres

Tanker før montering:
• Hvis det velges trepaneler, skal 

disse ligge i rommet 2-3 dager før 
oppsetting

• Underlaget skal være skruefast

Du behøver følgende til arbeidet:
• Veggpaneler i riktig mengde. Regn 

med ca. 15 % svinn
• Festemateriell i rikelige mengder

MONTERING AV VEGGPANELER 04001461 MONTERING AV TAK/TAKPANELER

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Montering av tak på eksisterende 

underlag evt. stendere
• Montering av taklister
• Monteres etter leverandørens 

anvisninger

Tanker ved valg av nytt tak:
• Ved montering i våtrom, tenk på at 

taket skal være beregnet til dette
• C/c-mål mellom stendere. Det skal 

være skruefast materiale som taket 
monteres på

Tanker før montering:
• Rommet hvor arbeidet skal utføres, 

skal være ryddet for møbler osv.

Du behøver følgende til arbeidet:
• Takpaneler/-plater
• Taklist
• Festemateriell i rikelige mengder

04000877

MONTASJEPRIS FRA PR. M2  (UNDER 5 M2) 

760.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA PR. M2  (UNDER 5 M2) 

760.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

Fra 5 m2 til 20 m2 ............... 610.-
Fra 20 m2 til 50 m2 .............510.-
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04000679

MONTERING AV STAKITT

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av nytt stakitt fra vårt PLUS-sortiment på eksisterende stolper

Tanker ved valg av nytt stakitt:
• Lengden på hvert fag av stakittet
• Det skal søkes om tillatelse eller avtales med naboer dersom gjerdet er over  

180 cm høyt

Tanker før montering:
• Stakittet monteres på eksisterende stolper
• Er de eksisterende stolpene i god nok stand til å montere nytt stakittgjerde

Du behøver følgende til arbeidet:
• Stakitt
• Beslag og skruer til feste

04001454

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Nedgraving av såleblokk 50 cm
• Montering av stolper
• Montering av gjerde/levegg

Tanker ved valg av nytt gjerde/levegg:
•  Det skal søkes om tillatelse eller avtales med naboer dersom gjerdet er over  

180 cm høyt 
• Materialer

Tanker før montering:
• Det skal være mulig å grave i underlaget
•  Det skal søkes om tillatelse eller avtales med naboer dersom gjerdet er over  

180 cm høyt 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Gjerde/levegg
• Stolper
• Såleblokk
• Beslag og skruer til feste

MONTERING AV GJERDE/LEVEGG 04001492

Fra 3 - 6 fag pr. fag ..........Be om tilbud
Over 6 fag........................Be om tilbud

Fra 3 - 6 fag pr. fag ..........Be om tilbud
Over 6 fag........................Be om tilbud

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON
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MONTERING AV SPEILSKAP/SPEIL UTEN EL

MONTERING AV SPEILSKAP/SPEIL MED EL

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. speilskap/speil
• Montering av speilskap/speil 
• Alle speilskap/speil monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra f.eks. skap fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av badeservant:
• Er det plass til speilskap/speil 

Tanker før montering:
• Underlaget hvor speilskap/speil skal monteres, skal være skruefast 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Speilskap/speil
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. speilskap/speil
• Montering og tilkobling av speilskap/speil
• Alle speilskap/speil monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra f.eks. skap fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av badeservant:
• Er det plass til speilskap/speil
• Hvilken type belysning 

Tanker før montering:
• Underlaget hvor speilskap/speil skal monteres, skal være skruefast
• Trukket strøm skal være gjort i henhold til gjeldende forskrifter. Hvis dette ikke er 

tilfelle, kan trekking av kabel kjøpes i tillegg (se tilleggstjenester)
• Er det feil i eksisterende installasjon (ikke faglig korrekt utført), kan dette medføre 

en ekstra omkostning for deg som kunde 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Speilskap/speil
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon

04000242

04000259

MONTASJEPRIS FRA

1110.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

1615.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
Montering av ekstra skap eller speil på bad pr. stk. fra .....................1000.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
Montering av ekstra skap eller speil på bad pr. stk. fra .....................1000.-
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MONTERING AV SKAP/HØYSKAP

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. skap/høyskap
• Montering av skap/høyskap
• Alle skap/høyskap monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra f.eks. skap/høyskap fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av nytt skap/høyskap:
• Er det plass til skap/høyskap
• Må skapet ha montert bein 

Tanker før montering:
• Underlaget hvor skap/høyskap skal monteres, skal være skruefast
• Finnes det rør eller ledninger i veggen hvor skap/høyskap skal monteres 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Skap/høyskap 
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon
• Håndtak

04000471

MONTERING AV DUSJVEGG/DUSJDØR

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av dusjvegg
• Alle dusjvegger monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra f.eks. dusjvegg fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av dusjvegg:
• Er det tilstrekkelig plass rundt dusjveggen
• Kommer det vannrør fra siden, så dusjveggen ikke kan komme helt til vegg 

Tanker før montering:
• Underlaget hvor dusjveggen skal monteres, skal være skruefast
• Finnes det rør eller ledninger i veggen hvor dusjveggen skal monteres
• Demontering kan kjøpes 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Dusjvegg
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon

04000266

MONTASJEPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

3335.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
Montering av ekstra skap eller speil på bad pr. stk. fra .....................1000.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000396 Demontering av dusjvegg eller dør .................................. 1110.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av nytt dusjkabinett/steamdusj
• Tilkobling til eksisterende vanntilførsel og evt. strøm
• Alle dusjkabinetter monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny dusjkabinett/steamdusj:
• Er det plass nok til dusjkabinettet på det tiltenkte monteringsstedet

Tanker før montering:
• Avløpets plassering
• Vanntilførselen skal være lett tilgjengelig
• Hvis det er nødvendig med hjelp til demontering av eksisterende dusjkabinett, 

kjøpes i tillegg tilvalgstjenesten "Demontering av dusjkabinett" (se Tilvalgstjenester)
• Strøm skal være trukket fram etter gjeldende regler. Hvis du ønsker hjelp til dette, 

kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)" (se Tilvalgstjenester)
• Hvis det i eksisterende elektriske installasjon finnes mangler eller brister, kan det 

tilkomme ekstra utgifter til kunden

Du behøver følgende til arbeidet:
• Dusjkabinett/steamdusj
• Dusjbatteri, hvis dette ikke er med i kabinettet
• Våtromssilikon
• Tilkoblingsslanger til vanntilførselen
• Avløpssett
• Skruer og plugger

MONTERING AV DUSJKABINETT/STEAMDUSJ 04000273

MONTERING AV DUSJHJØRNE

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av nytt dusjhjørne
• Evt. fuging av skinner
• Alle dusjhjørner monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra eksisterende dusjhjørne fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av nytt dusjhjørne:
• Er det plass nok til dusjhjørnet på det tiltenkte monteringsstedet
• Hvis vannrørene kommer inn fra siden, skal kunden sørge for at det er plass til 

rørgjennomføringen i dusjhjørnet

Tanker før montering:
• Dusjhjørnet skal monteres i skruefast underlag
• Gamle skruehull
• Avløpets plassering
• Det skal være mulig å stenge vannet til dusjen
• Hvis det er nødvendig med hjelp til demontering av eksisterende dusjkabinett, 

kjøpes i tillegg tilvalgstjenesten "Demontering av dusjkabinett" (se Tilvalgstjenester)
• Er veggen plan

Du behøver følgende til arbeidet:
• Dusjhjørne
• Skruer og plugger 
• Våtromssilikon

04000495

MONTASJEPRIS FRA

3890.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

8300.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000389 Demontering av dusjhjørne fra ........................................ 2200.-
04000303 Montering av badekarbatteri fra .......................................1665.-
04000341 Montering av dusjsett fra  ............................................... 2780.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør lpm. fra ............................................ 1110.-
04000389 Demontering av dusjkabinett fra ..................................... 2200.-
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MONTERING AV BADEKAR

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av nytt valgfritt badekar
• Montering og tilkobling av badekar til eksisterende vann og avløp
• Alle badekar monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av nytt badekar:
• Er det plass nok til badekaret på det tiltenkte monteringsstedet
• Kan badekaret komme inn gjennom døråpningen

Tanker før montering:
• Plassering av gulvavløp
• Døråpningen, kan badekaret komme inn
• Påfylling av badekar, er det badekarbatteri?
• Hvis det er nødvendig med hjelp til demontering av eksisterende badekar, kjøpes i 

tillegg tilvalgstjenesten "Demontering av badekar" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Badekar
• Badekarbatteri
• Bunnpropp til badekar
• Avløpssett til badekar

04000280

MONTERING AV BOBLEBAD/SPA

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering og tilkobling av boblebadekar/spa til eksisterende vann og avløp
• Alle boblebadekar/spa monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av nytt boblebadekar/spa:
• Er det plass nok til boblebadekar/spa på det tiltenkte monteringsstedet
• Påfylling av vann til karet 
• Kan badekaret komme inn gjennom døråpningen

Tanker før montering:
• Plassering av gulvavløp
• Påfylling av vann til karet
• Døråpningen, kan badekaret komme inn
•  Strøm skal være trukket fram etter gjeldende forskrifter. Hvis dette ikke er tilfelle, 

kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)" (se Tilvalgstjenester)
•  Hvis det er nødvendig med hjelp til demontering av eksisterende boblebadekar/

spa, kjøpes i tillegg tilvalgstjenesten "Demontering av boblebadekar/spa" (se 
Tilvalgstjenester)

• Boblebadekar/spa krever en jordet forbindelse i strømtilkoblingen. 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Badekar/spa
• Karbatteri
• Bunnpropp til badekar
• Avløpssett til badekar
• Tilkoblingsslange

04000297

MONTASJEPRIS FRA

4445.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

8330.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000389 Demontering av badekar fra ........................................... 2200.-
04000303 Montering av badekarbatteri fra .......................................1665.-
04000341 Montering av dusjsett fra  ............................................... 2780.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000389 Demontering av badekar fra ........................................... 2200.-
04000303 Montering av badekarbatteri fra .......................................1665.-
04000341 Montering av dusjsett fra  ............................................... 2780.-
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MONTERING AV SERVANTBATTERI 

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende servantbatteri og evt. bunnventil
• Montering av nytt servantbatteri og evt. bunnventil

Tanker ved valg av nytt servantbatteri:
• Hvilken type rør er det trukket frem? (Kobber eller Pex-rør)
• Tenk på høyden mellom vask og speil/speilskap

Tanker før montering:
• Vannet til servantbatteriet kunne stenges
• Det skal være lagt vann fram til tilkoblingsstedet. Hvis dette ikke er tilfelle, 

kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av vannrør (synlig)" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Servantbatteri
• Ballofix eller åpne-/lukkeventil
• Bunnventil
• Rørkoblinger

04000327

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende dusjbatteri
• Montering av nytt dusjbatteri til eksisterende vanntilkobling

Tanker ved valg av nytt dusjbatteri:
• Ved montering av dusjbatteriet har vi behov for å vite avstanden mellom rør, kalt 

c/c-målet 
• Er det synlige eller innfresede rør
• Hvilken type rør er det trukket frem? (Kobber eller Pex-rør)

Tanker før montering:
• Vannet til dusjbatteriet skal kunne stenges
• Det skal være lagt vann fram til tilkoblingsstedet. 
• Hvis dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten  

"Trekking av vannrør (synlig)" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Dusjarmatur
• Tilkoblingsboks/rør
• Rørkoblinger

MONTERING AV DUSJBATTERI 04000303

MONTASJEPRIS FRA

1665.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

2220.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. ............................................ 1110.-
04000341 Montering av dusjsett fra ................................................. 1110.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
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MONTERING AV BADEKARBATTERI

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende badekarbatteri
• Montering av nytt badekarbatteri til eksisterende vanntilkobling

Tanker ved valg av nytt badekarbatteri:
• Ved montering av dusjbatteriet har vi behov for å vite avstanden mellom rør, kalt 

c/c-målet 
• Er det synlige eller innfresede rør
• Hvilken type rør er det trukket frem? (Kobber eller Pex-rør)
• Skal det tilkobles dusj, må du velge et batteri hvor det er mulig å koble til dusj

Tanker før montering:
• Vannet til dusjbatteriet skal kunne stenges
• Det skal være lagt vann fram til  

tilkoblingsstedet. Hvis dette ikke  
er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten  
"Trekking av vannrør (synlig)"  
(se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Badekarbatteri
• Tilkoblingsboks/rør
• Rørkoblinger

04000846

MONTERING AV TAKDUSJSETT

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende dusjsett
• Montering av nytt dusjsett til eksisterende vanntilkobling
•  Evt. skruehull fra eksisterende dusjsett fylles med transparent våtromssilikon  

Tanker ved valg av nytt dusjsett:
• Hvor mye skal dusjen kunne justeres opp og ned
• Hvor høyt er det til taket
•  Ved montering av batteriet har vi behov for å vite avstanden mellom rør, kalt 

c/c-målet

Tanker før montering:
• Vannet til dusjbatteriet skal kunne stenges
• Dusjstangen skal kunne monteres i skruefast underlag

Du behøver følgende til arbeidet:
• Dusjsett
• Våtromssilikon 
• Skruer og plugger til riktig veggmateriale

04000341

MONTASJEPRIS FRA

1665.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

2780.-INST
ALL

ASJ
ON

19

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. ............................................ 1110.-
04000341 Montering av dusjsett fra ................................................. 1110.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. servant og batteri
•  Montering og tilkobling av servant og batteri
•  Alle servanter monteres etter leverandørens anvisninger
•  Evt. skruehull fra f.eks. servant fylles med transparent våtromssilikon

Tanker ved valg av badeservant:
• Porselen eller støpt marmor

Tanker før montering:
•  Underlaget hvor servanten skal monteres, skal være skruefast
• Avløpets plassering
•  Ballofix skal være installert ved servant

Du behøver følgende til arbeidet:
• Servant
• Batteri
• Bunnventil
• Vannlås
• Avløpsrør
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon
• Koblinger
• Muffer til avløp
• Veggbraketter

MONTERING AV BADEROMSSERVANT OG BATTERI 04000228

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av f.eks. servant og batteri
• Montering og tilkobling av skap, servant og batteri
• Alle skap monteres etter leverandørens anvisninger
• Evt. skruehull fra f.eks. skap fylles med transparent våtromssilikon 

Tanker ved valg av baderomsskap med servant:
• Er det plass til skapet

Tanker før montering:
• Underlaget hvor baderomsskapet skal monteres, skal være skruefast
• Avløpets plassering
• Ballofix skal være installert ved servant 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Baderomsskap og servant
• Batteri
• Bunnventil
• Vannlås
• Avløpsrør
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon
• Koblinger
• Muffer til avløp
• Evt. bein

MONTERING AV BADROMSSKAP MED SERVANT OG BATTERI 04000235

MONTASJEPRIS FRA

3300.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

4990.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
Montering av ekstra skap eller speil på bad pr. stk. fra .....................1000.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
Montering av ekstra skap eller speil på bad pr. stk. fra .....................1000.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende håndkletørker
• Montering og tilkobling av valgfri håndkletørker til eksisterende elektrisk tilkobling
• Alle håndkletørkere monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny håndkletørker:
• Avstanden fra gulv opp til håndkletørker

Tanker før montering:
• Strøm skal være trukket fram og utført etter gjeldende regler og forskrifter. Hvis 

dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)"  
(se Tilvalgstjenester)

• Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt utført), 
vil dette bety ekstra omkostninger for kunden

• Håndkletørkeren krever oftest en jordet forbindelse.  
Dette kan tilbys via montasjeservice

• Er det lett tilgang til strøm og elektrisk tavle 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Håndkletørker
• Våtromssilikon 
• Skruer og plugger til riktig veggmateriale

MONTERING AV HÅNDKLETØRKER, EL 04000587

MONTASJEPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTERING AV VARMTVANNSTANK

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tømming og demontering av eksisterende varmtvannstank
• Montering og tilkobling av ny varmtvannstank. Tilkoblingen skjer til eksisterende 

lovlig vanninstallasjon og elektrisk installasjon
• Påfylling av varmtvannstank

Tanker ved valg av ny varmtvannstank:
• Har varmtvannstanken tilstrekkelig kapasitet til antall personer i husstanden 
• Er det tilstrekkelig plass rundt varmtvannstanken

Tanker før montering:
• Strøm skal være trukket fram og utført etter gjeldende regler og forskrifter. Hvis 

dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)"  
(se Tilvalgstjenester)

• Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt utført), 
vil dette bety ekstra omkostninger for kunden

• Vanntilkoblingen skal være tilgjengelig
• Vanntilkoblingen skal være trukket fram og utført etter gjeldende regler og 

forskrifter. Hvis dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av vannrør 
(synlig)" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Varmtvannstank
• Koblinger for tilkobling
• Silikon
• Skruer og plugger til riktig veggmateriale

04000525

MONTASJEPRIS FRA (200 LITER)

5560.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. .......................................1000.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. fra ..................................1000.-

300 liter .......................................6665.-
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MONT. AV LUFTEKANAL OG VENTIL

Følgende inngår i vår monterings-
tjeneste:
• Demontering av evt. eksisterende 

luftekanal
• Ved behov, hullboring i trefasade
• Montering av ny luftekanal

Tanker ved valg av ny friskluftventil:
• Dimensjonen på ventilkanalen
• Veggtykkelsen
• Veggtype
• Valg av utvendig ventilasjonsrist

Tanker før montering:
• Hullboring utføres kun i trefasader

Du behøver følgende til arbeidet:
• Silikon
• Fugeskum
• Luftekanal
• Veggjennomføring
• Utvendig ventilasjonsrist
• Festemateriale til veggtypen

04001140MONT. AV VÅTROMSVIFTE

Følgende inngår i vår monterings-
tjeneste:
•  Demontering av eksisterende 

våtromsvifte
• Montering av valgfri våtromsvifte
•  Tilkobling, til eksisterende godkjent 

elektrisk tilkobling
•  Alle våtromsvifter monteres etter 

leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny våtromsvifte:
•  Våtromsvifter skal passe til den 

eksisterende viften
• Dimensjonen på eksisterende kanal 

Tanker før montering:
•  Strøm skal være trukket fram og 

utført etter gjeldende regler og 
forskrifter. Hvis dette ikke er tilfelle, 
kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking 
av strømkabel (synlig)" (se Tilvalgs-
tjenester)

•  Hvis det er mangler eller feil på 
elektrisk installasjon (ikke fagmessig 
korrekt utført), vil dette bety ekstra 
omkostninger for kunden

•  Er det lett tilgang til strøm og elektrisk 
tavle 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Våtromsvifte
• Våtromssilikon
•  Skruer og plugger til riktig vegg-

materiale

04001119

MONTASJEPRIS FRA

2220.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

3330.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTERING AV GULVMONTERT TOALETT/WC 

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende toalett
• Montering av nytt toalett
• Toalett monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av nytt toalett:
• Synlig eller skjult vannlås
• Avløpets plassering
• Avstand fra toalett/WC til vanntilkobling.
• Er Ballofix-ventil lett tilgjengelig
• Toalettsete følger ikke med for alle modeller

Tanker før montering:
• Det skal være tilgang til å kunne stenge vannet
• Det skal være lagt vannrør fram til tilkoblingsstedet. 
• Hvis det er nødvendig med hjelp til å legge vann helt fram, kjøpes tilvalgstjenesten 

"Legging av vannrør (synlig)" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Toalett/WC
• Ballofix eller åpne-/lukkeventil
• Muffe for kloakkrør
• Toalettsete
• Våtromssilikon

04000334

Tilvalgstjeneste
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt  ......199.-
04000709 Trekking av vannrør lpm. .....................................310.- 
04001690 Installasjonspakke WC  .......................................499.-

MONTASJEPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. fra ..................................1000.-

Max 2 meter over bakken.
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tjenesten dekker kun utskifting av utekranen, og hullboring i vegg er ikke med i 

tjenesten
• Demontering av eksisterende utekran
• Montering av ny utekran til eksisterende vanninstallasjon
• Alle utekraner monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny utekran:
• Tykkelsen på vegg
• Hageslangetrommel

Tanker før montering:
• Vanntilkoblingen skal være tilgjengelig
• Vanntilkoblingen skal være trukket fram og utført etter gjeldende regler og 

forskrifter. Hvis dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av vannrør 
(synlig)" (se Tilvalgstjenester)

• Evt. hullboring kan kjøpes
• Veggmaterialet skal være skruefast

Du behøver følgende til arbeidet:
• Utekran
• Koblinger
• Skruer og plugger til riktig veggmateriale

MONTERING AV UTEKRAN 04000556

MONTASJEPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

04001140
Montasjeservice – også til 
bedriftskunder og offentlige 
kunder
BAUHAUS Norge tilbyr Montasjeservice også 
til bedriftskunder og offentlige kunder med 
en Proff Service bedriftskonto hos BAUHAUS. 
Det betyr kort og godt at vi hjelper til med å 
installere og montere en mengde varer. Vi tar 
oss av alt det praktiske med å kontakte lokale 
håndverkere, bestille den rette til oppgaven 
og avtale en fast pris. 

Vi står med hele ansvaret for monteringen, og 
vi tar det fulle ansvaret for at oppgavene blir 
utført korrekt. Vi har nøye valgt ut en rekke 
dyktige og dedikerte håndverkere innenfor 
hvert enkelt fag. Skulle det mot formodning 
oppstå en reklamasjon på det utførte 
arbeidet, påtar vi oss det fulle ansvar for å få 
løst reklamasjonen. 

Les mer om BAUHAUS Proff Service på 
bauhaus.no/proff

INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
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TAPETSERING AV INNVENDIG VEGG

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tildekking av gulv
• Oppsetting av valgfri tapet fra BAUHAUS' sortiment

Tanker ved valg av tapet:
• Tapeter skal ha samme batch-/trykknummer
• Regn med ca. 10 % svinn
• Ved normal takhøyde (240 cm) får man opp til fire lengder pr. rull.  

Ved mønstertilpasning får man opp til tre lengder pr. rull

Tanker før oppsetting:
• En grunnleggende forutsetning er at det ikke finnes større skader på veggen som 

skal tapetseres. Hvis dette er tilfelle, kjøp tjenesten "Sparkling av skruehull/mindre 
skader", alternativt "helsparkling av vegg"

• Før malerens besøk skal alle møbler og gardiner være fjernet fra rommet
• Må taket males? Kjøp tilvalgstjenesten "Maling av tak"
• Hvis det skal tapetseres på en svært sugende vegg, kan det med fordel grunnes 

før oppsetting av tapet. Ønsker du hjelp til dette, kjøp tilvalgstjenesten "Grunning 
av innvendig vegg"

Du behøver følgende til arbeidet:
• Tapet
• Riktig tapetlim til valgt tapet
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp
• Malerfuge

04000082

OPPSETTING AV FOTOTAPET

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tildekking av gulv
• Oppsetting av valgfri tapet fra BAUHAUS' sortiment

Tanker ved valg av tapet:
• Tapeter skal ha samme batch-/trykknummer

Tanker før oppsetting:
•  En grunnleggende forutsetning er at det ikke finnes større skader på veggen som 

skal tapetseres. Hvis dette er tilfelle, kjøp tjenesten "Sparkling av skruehull/mindre 
skader", alternativt "Helsparkling av vegg"

• Før malerens besøk skal alle møbler og gardiner være fjernet fra rommet
• Må taket males? Kjøp tilvalgstjenesten "Maling av tak"

Du behøver følgende til arbeidet:
• Fototapet
• Tapetlim til valgt tapet
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp

04000716

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04000488 Grunning av vegg pr. m2 fra .............................................. 220.-
04000013 Maling av innvendig vegg pr. m2. .........................Be om tilbud
04000020 Maling av tak pr. m2.............................................Be om tilbud
04000075 Helsparkling av vegg/tak pr. m2. ..........................Be om tilbud
04000099 Sparkling av skruehull/mindre skader pr. vegg fra ............. 900.-

Tilvalgstjenester
04000488 Grunning av vegg pr. m2 fra .............................................. 220.-
04000013 Maling av innvendig vegg pr. m2. .........................Be om tilbud
04000020 Maling av tak pr. m2.............................................Be om tilbud
04000075 Helsparkling av vegg/tak pr. m2. ..........................Be om tilbud
04000099 Sparkling av skruehull/mindre skader pr. vegg fra ............. 900.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tildekking av gulv
• Sliping samt fuging av hjørner/kanter
• 2 strøk valgfri farge

Tanker ved valg av farge:
• Fargens dekkevne
• Regn med ca. 10 % svinn
• Fargen/nyansen bør være en annen enn takfargen

Tanker før maling:
• En grunnleggende forutsetning er at det ikke finnes større skader på veggen 

som skal males. Hvis dette er tilfelle, kjøp tjenesten "Sparkling av skruehull/
mindre skader", alternativt "Helsparkling av vegg"

• Før malerens besøk skal alle møbler og gardiner være fjernet fra rommet

Du behøver følgende til arbeidet:
• Veggmaling
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp
• Malerfuge
• Sandpapir

MALING AV INNVENDIG VEGG  04000013

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Ett strøk grunnfarge
• Tildekking av gulv

Tanker ved valg av farge:
• Fargens dekkevne
• Regn med ca. 10 % svinn

Tanker før maling:
• En grunnleggende forutsetning er at det ikke finnes større skader på veggen som 

skal males. Hvis dette er tilfelle, kjøp tjenesten "Sparkling av skruehull/mindre 
skader", alternativt "Helsparkling av vegg"

• Før malerens besøk skal alle møbler og gardiner være fjernet fra rommet

Du behøver følgende til arbeidet:
• Grunning
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp
• Malerfuge

GRUNNING AV VEGG 04000488

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS PR. M2 FRA

220.-INST
ALL

ASJ
ON Tilvalgstjenester

04000013 Maling av innvendig vegg pr. m2. .........................Be om tilbud
04000020 Maling av tak pr. m2.............................................Be om tilbud
04000075 Helsparkling av vegg/tak pr. m2. ..........................Be om tilbud
04000099 Sparkling av skruehull/mindre skader pr. vegg fra ............. 900.-

Tilvalgstjenester
04000488 Grunning av vegg pr. m2 fra .............................................. 220.-
04000020 Maling av tak pr. m2.............................................Be om tilbud
04000075 Helsparkling av vegg/tak pr. m2. ..........................Be om tilbud
04000099 Sparkling av skruehull/mindre skader pr. vegg fra ............. 900.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Tildekking av vannbrett
• Vask av vindu
• Maling av vindu og karm
• 2 strøk valgfri farge
• Evt. pussing

Tanker ved valg av farge:
• Fargens dekkevne
• Den eksisterende fargen bør være lys for å oppnå best resultat

Tanker før maling:
• En grunnleggende forutsetning er at det ikke finnes større skader på  

vinduet som skal males.

Du behøver følgende til arbeidet:
• Maling til riktig underlag
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast
• Grunnrens til vask av vindu
• Sandpapir

MALING AV VINDU, UTVENDIG 04001577

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Punktsliping/skraping av løs maling
• Sliping/skraping av gammel maling
• Grunning samt 2 strøk

Tanker før maling av fasade:
• Antall m2

• Evt. stillas som skal brukes i forbindelse med arbeidet, tilbys separat  
• Må annet males i forbindelse med at fasaden blir malt, f.eks. vindskier, utheng, 

vinduer, fundament og lign.

MALING AV FASADE 04000860

Fra 5 m2 til 20 m2 .............Be om tilbud
Fra 20 m2 til 50 m2 ...........Be om tilbud
Over 50 m2 ......................Be om tilbud

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

3300.-INST
ALL

ASJ
ON
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• 2 omganger sparkling og sliping

Tanker før helsparkling av vegg/tak:
• Før malerens besøk skal alle møbler og lignende i rommet være flyttet

Du behøver følgende til arbeidet:
• Sparkelmasse til vegg/tak
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp
• Sandpapir

HELSPARKLING AV VEGG/TAK  

SPARKLING AV SKRUEHULL/MINDRE SKADER

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• 2 omganger sparkling og sliping

Tanker før helsparkling av vegg/tak:
• Før malerens besøk skal alle møbler og lignende i rommet være flyttet

Du behøver følgende til arbeidet:
• Sparkelmasse til vegg
• Maskeringstape
• Tildekkingsplast eller -papp
• Sandpapir

04000075

04000099

MONTASJEPRIS FRA PR. TIME

900.-INST
ALL

ASJ
ON

Fra 5 m2 til 20 m2 .............Be om tilbud
Fra 20 m2 til 50 m2 ...........Be om tilbud
Over 50 m2 ......................Be om tilbud

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON
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UTSKIFTING AV GULVVARMETERMOSTAT

Følgende er med i vår installasjonspakke:
• Montering av ny termostat til gulvvarme

Tanker ved valg av gulvvarme:
• Timerstyring
• Romfølere eller gulvfølere

Tanker før montering:
• Er de eksisterende elektriske installasjonene ikke fagmessig korrekt utført,  

kan det bety ekstra omkostninger for kunden 

Du behøver følgende til arbeidet:
• Gulvvarmetermostat
• Underlagsboks, hvis termostaten sitter utenpå veggen

04000983

MONTASJEPRIS FRA

1110.-INST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av valgfri stikkontakt/dimmer/lampeuttak i eksisterende boks

Tanker ved valg av ny stikkontakt/dimmer/lampeuttak:
• Innfreset eller synlig strømkabel
• Er der flere enheter/uttak som sitter sammen
• Er lyskilden tilpasset en evt. dimmer

Tanker før montering:
• Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt utført), 

vil dette bety ekstra omkostninger for kunden

Du behøver følgende til arbeidet:
• Stikkontakt/dimmer/lampeuttak
• Ved montering utenpå vegg, skal det kjøpes ramme

MONTERING AV STIKKONTAKT/DIMMER/LAMPEUTTAK 04000136

MONTASJEPRIS FRA

555.-INST
ALL

ASJ
ON
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
•  Montering og installasjon av taklampe/pendel etter leverandørens anvisninger, til eksisterende uttak
• Ved montering av lamellamper, tilkommer ekstra pris for sammensetting

Tanker ved valg av ny taklampe/pendel:
•  Er lampen tilpasset en evt. dimmer
• Hvilken type lampe vil du ha i  rommet 

Tanker før montering:
•  Det skal være trukket strøm til installasjonsstedet etter gjeldende regler og forskrifter.  

Hvis dette ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)"
•  Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt utført),  

vil dette bety ekstra omkostninger for kunden

Du behøver følgende til arbeidet:
• Taklampe eller pendel
• Skruer til riktig materiale
• Plugger

MONTERING AV TAKLAMPE/PENDEL  

MONTASJEPRIS FRA

1110.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Plassering av vedovn
• Montering av røykkanal til eksisterende skorstein
• Monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av vedovn:
• Vedovnens effekt og effektivitet i forhold til rom/område
•  Avstand til brennbart/ikke brennbart materiale varierer mellom de forskjellige 

modellene
• Er det montert skorstein på toppen eller bak
• Husk gulvbeskyttelse i form av en plate
• Husk at feieren skal godkjenne installasjonen

Tanker før montering:
•  Ved montering av en vedovn krever noen modeller tillatelse. Kontakt din 

kommune for å høre om de gjeldende reglene
• Det er du som er eier av eiendommen, som er byggherre
• Avstand fra ønsket plassering til brennbart/ikke brennbart materiale
•  Evt. takstige eller andre taksikkerhetstiltak for fremtidig arbeid med skorsteinen 

tilbys separat  
• Eksisterende skorstein skal være funksjonstestet

MONTERING AV VEDOVN TIL EKSISTERENDE SKORSTEIN 04001126

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Plassering av vedovn
• Montering av loddrett skorstein i 1-etasjeshus
• Skjæring av hull samt montering av skorstein gjennom tak
• Monteres etter leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av vedovn:
• Vedovnens effekt og effektivitet i forhold til rom/område
• Avstand til brennbart/ikke brennbart materiale varierer mellom de forskjellige 

modellene
• Er det montert skorstein på toppen eller bak
• Totalhøyde på skorstein
• Husk gulvbeskyttelse i form av en plate
• Husk at feieren skal godkjenne installasjonen

Tanker før montering:
• Ved montering av vedovn krever noen modeller tillatelse.  

Kontakt din kommune for å høre om de gjeldende reglene
• Det er du som er eier av eiendommen, som er byggherre
• Avstand fra ønsket plassering til brennbart/ikke brennbart materiale
• Evt. takstige eller andre taksikkerhetstiltak for fremtidig arbeid med skorsteinen 

tilbys separat

MONTERING AV VEDOVN INKL. SKORSTEIN 04001195

Tilvalgstjenester
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

Tilvalgstjenester
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

6200.-INST
ALL

ASJ
ON
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering og tilkobling av valgfri lampe til eksisterende godkjent elektrisk 

tilkobling. Evt. demontering av eksisterende lampe er inkl. i tjenesten

Tanker ved valg av fasadebelysning:
• IP-klassifisering
• Avstand til brennbart materiale

Tanker før montering:
• Strøm skal være trukket fram etter gjeldende regler og forskrifter. Hvis dette ikke 

er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)"
• Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt 

utført), vil dette bety ekstra omkostninger for kunden
• Montering kan skje i maks høyde på 3 meter fra fast belegning

Du behøver følgende til arbeidet:
• Lampe med korrekt IP-klassifisering

MONTERING AV FASADEBELYSNING

UTSKIFTING AV HAGELAMPE

Følgende er med i vår installasjonspakke:
• Montering og tilkobling av valgfri lyktestolpe/lysstolpe til eksisterende godkjent 

elektrisk tilkobling. 

Tanker ved valg av hagelampe:
• IP-klassifisering

Tanker før montering:
• Strøm skal være trukket fram etter gjeldende regler og forskrifter. Hvis dette 

ikke er tilfelle, kjøpes tilvalgstjenesten "Trekking av strømkabel (synlig)"
• Hvis det er mangler eller feil på elektrisk installasjon (ikke fagmessig korrekt 

utført), vil dette bety ekstra omkostninger for kunden
• Underlag/fundament til hagelampen skal være klargjort

Du behøver følgende til arbeidet:
• Lampe
• Festemateriale

04001508

04001515

MONTASJEPRIS FRA

1110.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

2220.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. fra. .................................1000.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. fra. .................................1000.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Evt. demontering av eksisterende kjøkkenkran
• Montering av Quooker-batteri
• Montering og tilkobling av Quooker varmtvannsbeholder til eksisterende lovlige 

installasjon (el stikkontakt)

Tanker ved valg av Quooker:
• Hvilken type og dimensjoner er rørene som er trukket fram til montasjestedet 

(PEX eller kobber)
• Er det en tilkobling til oppvaskmaskin
• Det skal være trukket strøm fram for tilkobling av beholder, 230 V og jordet.

Tanker før montering:
• Det skal være tilgang til å kunne stenge vannet
• Det skal være lagt vannrør og strøm fram til tilkoblingsstedet
• Er det nødvendig å kjøpe en Quooker strømfordeler?

Du behøver følgende til arbeidet:
• Quooker-batteri
• Varmtvannsbeholder
• Ballofix eller åpne-/lukkeventil
• Rørkoblinger
• Evt. ekstra kran til oppvaskmaskin

MONTERING AV QUOOKER 04999875

MONTASJEPRIS FRA

3890.-INST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Montering av valgfri kitchenboard 

på stendere eller på eksisterende 
skruefast underlag. Platene kan også 
limes opp på eksisterende vegg

• Montering av evt. monteringslister
• Silikonfuge for tetting mot benkeplate 

Tanker ved valg av nytt kitchen-
board:
• Platene er 58 cm høye
• Regn med ca. 15 % svinn

Tanker før montering:
• Platene er 60 cm brede, 58 cm høye 

og 1,2 cm tykke (nettomål)

• Avstand mellom stendere, c/c-mål
• Veggene skal være glatte og rette
• Monteres etter leverandørens 

anvisninger

Du behøver følgende til arbeidet:
• Kitchenboard
• Hjørnelister 
• Avslutningslister
• Skruer
• Fugemasse Fibo Seal
• Rengjøringsspray Fibo Clean
• Rengjøringskluter Fibo Wipes
• Fugekloss
• Monteringslim

MONT. AV KITCHENBOARD/BAKPLATE MONTERING AV BENKEPLATE04001096

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Montering av ny benkeplate
• Evt. fuge mot vegg

Tanker ved valg av ny benkeplate:
• Benkeplate
• Fargevalg
• Hvilken farge på benkeplaten og 

silikonet
• Oppsetting av fliser
• Tykkelsen på benkeplaten

Tanker før montering:
•  Trenger du hjelp til demontering av 

den eksisterende benkeplaten?  
Kjøp tilvalgstjenesten "Demontering 
av benkeplate" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Benkeplate
• Lim
• Silikon
• Tegning
• Skruer og skiver
• Olje

04000723

MONTASJEPRIS FRA

610.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA PR. LPM.

1665.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt .................550.-
04000938 Demontering av benkeplate pr. lpm. fra ........................335.-
04001072 Montering av kjøkkenvask fra .....................................3445.-
04000310 Montering av kjøkkenkran fra .....................................2775.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
04000617 Trekking av strømkabel pr. lpm. fra ..................................1000.-
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MONTERING AV KJØKKENVASK INKL. KRAN

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av kjøkkenvask inkl. vannlås og kjøkkenkran 
• Evt. utskjæring i benkeplate (tre og laminat)

Tanker ved valg av ny kjøkkenvask:
• Kjøkkenvask
• Vannlås
• Kjøkkenkran

Tanker før montering:
•  Det skal være lagt vann fram til tilkoblingsstedet. Hvis dette ikke er tilfelle, kjøpes 

tilvalgstjenesten "Trekking av vannrør (synlig)" (se Tilvalgstjenester)
• Kjøkkenvasken skal plasseres i nærheten av avløp

Du behøver følgende til arbeidet:
• Kjøkkenvask
• Avløpssett
• Koblinger 
• Silikon el. gummimuffe

04001539

MONTASJEPRIS FRA

7220.-INST
ALL

ASJ
ON

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende 

kjøkkenkran
• Demontering av ny kjøkkenkran

Tanker ved valg av ny kjøkkenkran:
• Hvilken type og dimensjoner er 

rørene som er trukket fram til 
montasjestedet (kobber eller PEX-rør)

• Oppvaskmaskin-tilkobling

Tanker før montering: 
•  Det skal være tilgang til å kunne 

stenge vannet
• Det skal være lagt vannrør fram til 

tilkoblingsstedet. 
• Hvis det er nødvendig med hjelp 

til å legge vann helt fram, kjøpes 
tilvalgstjenesten "Legging av vannrør 
(synlig)" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Kjøkkenkran
• Ballofix eller åpne-/lukkeventil
• Rørkoblinger
• Evt. ekstra kran til oppvaskmaskin

MONTERING AV KJØKKENKRAN

MONTASJEPRIS FRA

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

04000310

Følgende er med i vår  
installasjonspakke:
• Evt. demontering av eksisterende 

kjøkkenvask
• Utskjæring til kjøkkenvask
• Montering av ny kjøkkenvask etter 

leverandørens anvisninger

Tanker ved valg av ny kjøkkenvask:
• Størrelsen på kjøkkenvasken/skapet
• Passer eksisterende vannlås til ny 

vask

Tanker før montering:
• Det skal være tilgang til å kunne 

stenge vannet
• Hvis det er nødvendig med hjelp til å 

montere kjøkkenkran, kjøpes i tillegg 
tjenesten "montering av kjøkkenkran"

Du behøver følgende til arbeidet:
• Kjøkkenvask
• Vannlås/avløpssett
• Festemateriell etter leverandørens 

anvisninger

UTSKIFTING AV KJØKKENVASK 04001072

MONTASJEPRIS FRA

4990.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt .................550.-
04000310 Montering av kjøkkenkran  .........................................2775.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt .................550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra .................................. 1110.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000709 Trekking av vannrør pr. lpm. fra ....................................... 1110.-
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Legging av vinyl på eksisterende underlag
• Montering av list ved bunnstykke i en døråpning. 

Tanker ved valg av ny vinyl:
• Regn med ca. 10-15 % svinn
• Velg en egnet vinyl til rommet
• Hvis du har hund eller katt, velg et gulv med ekstra slitesterk overflate

Tanker før montering:
• Underlaget skal være tørt og jevnt
• Vil du ha hjelp til å demontere eksisterende vinyl? Kjøp tilvalgstjenesten 

"Demontering av vinyl" (se Tilvalgstjenester)
• Tjenesten gjelder ikke våtrom
• I tilfelle flere døråpninger skal tilvalgstjenesten "Tilstøtende døråpning" kjøpes

Du behøver følgende til arbeidet:
• Vinyl
• Tape eller lim

LEGGING AV VINYL 04000198

34

Fra 5 m2 til 25 m2  pr. m2 ...Be om tilbud
Fra 25 m2 til 50 m2 pr. m2 ..Be om tilbud
Over 50 m2 pr. m2 .............Be om tilbud

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Legging av underlagsskum/kork
• Legging av laminat- eller parkettgulv
• Montering av list ved bunnstykke i en døråpning. 
• I tilfelle flere døråpninger skal tilvalgstjenesten "Tilstøtende døråpning" kjøpes

Tanker ved valg av nytt laminat-/parkettgulv:
• Regn med ca. 10-15 % svinn
• Hvis du har hund eller katt, velg et gulv med ekstra slitesterk overflate

Tanker før montering:
• Underlaget skal være tørt og jevnt
• Vil du ha hjelp til å demontere eksisterende gulv? Kjøp tilvalgstjenesten 

"Demontering av laminat-/parkettgulv" (se Tilvalgstjenester)
• Ønsker du hjelp til å montere nye gulvlister i forbindelse med legging av gulv? 

Kjøp i tillegg tilvalgstjenesten "Montering av gulvlist" (se Tilvalgstjenester) 
• Hvis det er mer enn én døråpning i rommet, kjøpes tilvalgstjenesten "Tilstøtende 

døråpning" (se Tilvalgstjenester)
• Evt. gulv- eller sandlister

Du behøver følgende til arbeidet:
• Laminat-/parkettgulv
• Underlagsmateriale
• Overgangslister

LEGGING AV LAMINAT-/PARKETTGULV 04000181

Fra 5 m2 til 25 m2 pr. m2 fra .............250.-
Fra 25 m2 til 50 m2 pr. m2 fra ...........225.-
Over 50 m2 pr. m2 .............Be om tilbud

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000426 Demontering av vinyl fra ................................................... 600.-
04000204 Montering av gulvlist pr. lpm. fra ......................................... 75.-
04001843 Demontering av gulvlist pr. lpm. fra ..................................... 75.-
04000730 Selvutjevnende gulvsparkel pr. m2 fra ................................ 890.-
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000426 Demontering av vinyl fra ................................................... 600.-
04000204 Montering av gulvlist pr. lpm. fra ......................................... 75.-
04001843 Demontering av gulvlist pr. lpm. fra ..................................... 75.-
04000730 Selvutjevnende gulvsparkel pr. m2 fra ................................ 890.-
04000662 Oppmåling fra .................................................................. 600.-

MONTASJEPRIS PR. M2 (UNDER 5 M2) BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS PR. M2 (UNDER 5 M2) BE OM

350.-INST
ALL

ASJ
ON
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LEGGING AV KLINKER OG OPPSETTING AV FLISER

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Legging av klinker
• Fuging 
• Evt. gummifuge

Tanker ved valg av nye klinker:
• Regn med ca. 10-15 % svinn
• Klinker/fliser skal ha samme brenning
• Størrelse på klinken. Små klinker gjør et "større" inntrykk i et mindre rom
• Fargen på fugen og silikonet

Tanker før montering:
• Underlaget skal være tørt og jevnt
• Legging av klinker skal skje på et "dødt" underlag, som f.eks. gips,  

betong m.m.
• Legging av klinker kan kun utføres i tørre rom
• Vil du ha hjelp til helsparkling av gulvet før legging av klinkene?  

Kjøp tilvalgstjenesten "Selvutjevnende gulvsparkel"
• Vil du ha hjelp til demontering av fliser?  

Kjøp tilvalgstjenesten "Demontering av klinker" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Klinker
• Lim/fix
• Fuge
• Silikon
• Primer
• Snøre/kryss

04000358

35

Fra 5 m2 til 25 m2  pr. m2 ...Be om tilbud
Fra 25 m2 til 50 m2 pr. m2 ..Be om tilbud
Over 50 m2 pr. m2 .............Be om tilbud

LEGGING AV GULVTEPPE 

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Legging av gulvteppe på eksisterende underlag
• Montering av list ved bunnstykke i en døråpning. 

Tanker ved valg av nytt gulvteppe:
• Regn med ca. 10-15 % svinn
• Skal gulvteppet limes eller tapes 

Tanker før montering:
• Underlaget skal være tørt og jevnt
• Gulvteppe kan legges på PVC, betong, linoleum og tre. Underlaget skal være 

tørt og jevnt
• Vil du ha hjelp til å demontere eksisterende gulvteppe?  

Kjøp tilvalgstjenesten "Demontering av gulvteppe" (se Tilvalgstjenester)
• I tilfelle flere døråpninger skal tilvalgstjenesten "Tilstøtende døråpning" kjøpes

Du behøver følgende til arbeidet:
• Gulvteppe
• Gulvteppetape eller lim

04000174

Over 3,5 m2 pr. m2 .....................Be om tilbud

MONTASJEPRIS FRA PR. M2 (OPP TIL 3,5 M2)

1665.-INST
ALL

ASJ
ON

04000181

Tilvalgstjenester
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
04000426 Demontering av vinyl ...........................................Be om tilbud
04000211 Tilstøtende døråpning .........................................Be om tilbud
04000204 Montering av gulvlist pr. lpm. ...............................Be om tilbud
04001843 Demontering av gulvlist pr. lpm............................Be om tilbud
04000730 Selvutjevnende gulvsparkel pr. m2 .......................Be om tilbud
04000662 Oppmåling ....................................................................... 600.-

Tilvalgstjenester
04000914 Demontering av klinker/fliser pr. m2......................Be om tilbud
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-

MONTASJEPRIS PR. M2 (UNDER 5 M2) BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON
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Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Tetting av evt. mindre hull
• Priming av gulvet som skal sparkles
• Helsparkling med selvutjevnende 

gulvsparkel
• Armering ved sparkling på levende 

materiale ekspl. gulvsponplater

Tanker ved valg av ny 
selvutjevnende gulvsparkel:
• Skal sparklingen utføres på et 

levende materiale, bør det brukes en 
fiberforsterket sparkelmasse

Tanker før montering:
• Sparklingen kan kun skje i tørre rom
• Underlaget skal være tørt

Du behøver følgende til arbeidet:
• Sparkelmasse i tilstrekkelig mengde
• Primer
• Armeringsnett
• Skumgummilist
• Nivåmarkører

SELVUTJEVNENDE GULVSPARKEL 04000730

IKKE VÅTROM

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Påføring av våtromsmembran (alltid 

2-komponent)
• Påføring av primer
• Legging av armeringsbånd
• Avløpsmuffe
• Rørmuffe 

Tanker før montering:
• Arbeidet kan kun skje i tørre rom
• Underlaget skal være tørt

Du behøver følgende til arbeidet:
• 2-komponent våtromsmembran
• Primer
• Tetningsmasse
• Armeringsbånd
• Evt. muffer

VÅTROMSMEMBRAN 

MONTASJEPRIS FRA (UNDER 5 M2) PR. M2

890.-INST
ALL

ASJ
ON

04000907

Over 3,5 m2 pr. m2 ..Be om tilbudFra 5 m2 til 20 m2 pr. m2 ..Be om tilbud
Over 20 m2 pr. m2 ..Be om tilbud

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Oppsetting av fliser/mosaikk
• Fuging 
• Evt. gummifuge

Tanker ved valg av nye fliser/mosaikk:
• Regn med ca. 10-15 % svinn
• Fliser/mosaikk skal ha samme brenning
• Størrelse på flisen. Små fliser gjør et "større" inntrykk i et mindre rom
• Fargevalg til det eksisterende rommet
• Lett å rengjøre
• Fargen på fugen og silikonet

Tanker før montering:
• Underlaget skal være tørt og jevnt
• Oppsetting av fliser/mosaikk skal skje på et "dødt" underlag, som f.eks. 

gips, betong m.m.
• Oppsetting av fliser/mosaikk kan kun utføres i tørre rom
• Vil du ha hjelp til demontering av fliser? Kjøp tilvalgstjenesten 

"Demontering av fliser" (se Tilvalgstjenester)

Du behøver følgende til arbeidet:
• Fliser/mosaikk
• Lim/fix
• Fuge
• Silikon
• Snøre/kryss

OPPSETTING AV MOSAIKK 04000365

Over 3,5 m2 pr. m2 .....................Be om tilbud

MONTASJEPRIS FRA PR. M2 (OPP TIL 3,5 M2)

2775.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA PR. M2 (OPP TIL 3,5 M2)

200.-INST
ALL

ASJ
ON

Tilvalgstjenester
04000914 Demontering av klinker/fliser pr. m2......................Be om tilbud
04001294 Bortkjøring av eksisterende/demontert produkt ................ 550.-
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04000921MONTERING AV YALE DOORMAN 04001683

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende lås og beslag
• Demontering av ny lås og beslag

Tanker ved valg av ny lås i ytterdør:
• Skal nøkkelen passe til andre låser
• Skal passe til eksisterende utskjæring i døren

Tanker før montering:
• Til noen låser behøves nøkkelen ved demontering

Du behøver følgende til arbeidet:
• Lås og beslag 

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Utskifting av låsekassen 
• Montering av utvendig og innvendig del av Yale Doorman
• Evt. utskifting av låsbeslag i karm
• Monteres etter leverandørens anvisninger
• Ved 3-punktslås vil til tilkomme tillegg for montering

Tanker før montering:
• Passer låsen til din ytterdør
• Skal det skiftes låsbeslag i karmen

Du behøver følgende til arbeidet:
• Yale Doorman og beslag

MONTERING AV LÅS I YTTERDØR 04001010

Over 3,5 m2 pr. m2 ..Be om tilbud

MONTASJEPRIS FRA

2900.-INST
ALL

ASJ
ON

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON
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Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av avgrensningskabel etter leverandørens anvisninger
• Plenareal 1200 m2, og med maksimalt den lengden kantkabel som følger med 

robotgressklipperen
• Kantkabelen legges enten ved maskinell nedfresing eller med plugg avhengig av 

hagens tilgjengelig og beskaffenhet
• I monteringen er det medregnet 4 hindringer 

Det kan kjøpes flere hindringer
• Plassering/montering av ladestasjon samt tilkobling til elektrisk installasjon
• Testkjøring og demonstrasjon av robotklipperen

Tanker ved valg av ny robotgressklipper:
• Størrelsen på gressplenen
• Er gressplenen kupert/bakker
• Er det hagedam, buskas og lignende

Tanker før montering:
• Det skal være lagt strøm fram til ladestasjonen
• Ved større plener kan det kjøpes ekstra arealer og hindringer

Du behøver følgende til arbeidet:
• Robotgressklipper
• Evt. ekstra kabel for større gressplener

04000921MONTERING OG KLARGJØRING AV HAGETRAKTOR 04000884

Følgende inngår i vår monteringstjeneste:
• Montering av hagetraktor etter leverandørens anvisning
• Klargjøring av hagetraktor, påfylling av olje og drivstoff
• Oppstart og demonstrasjon av hagetraktor

Tanker ved valg av ny hagetraktor:
• Størrelsen på arealet
• Er gressplenen kupert
• Er det mange kanter

MONTERING AV ROBOTGRESSKLIPPER 04000976

04000921OPPMÅLING

Oppmåling
Oppmåling kan kjøpes til flere av våre tjenester. Ved en oppmåling sikrer vi at 
det ikke vil komme noen uforutsette utgifter. Det tilkommer et oppstartsgebyr 
ved oppmåling.  
Kjøper du montering gjennom BAUHAUS Montasjeservice, refunderes 
oppmålingen.

Oppmåling av vinduer og dører
Oppmålingen sikrer at alle vinduer og dører passer når de leveres ute hos deg.  
Vi står for å gjennomgå vindus-/dørtilbudet og kontrollere at varene bestilles  
etter våre mål. 
Der tilkommer oppstartsgebyr til oppmåling. 
Kjøper du montering gjennom BAUHAUS Montasjeservice, refunderes 
oppmålingen.

Tilvalgstjenester
Plener opp til 2000 m2 .........................................................Be om tilbud
Plener opp til 3000 m2 .........................................................Be om tilbud
Plener opp til 4000 m2 .........................................................Be om tilbud
Kabel over fliser ...................................................................Be om tilbud
Ekstra hindring .....................................................................Be om tilbud

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

600.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS

600.-INST
ALL

ASJ
ON
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TREKKING AV STRØMKABEL 

MONT. AV VINDUSKARM/-TERSKEL LEGGING AV VANNRØR

39

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Trekking av strømkabel utenpå vegg 

(synlig), fra elektrisk tavle til uttak
• Festing av strømkabel med 

kabelklips

Tanker før montering:
• Legging av strømkabel skjer alltid 

utenpå veggen
• Hvis det er mangler eller feil på 

elektrisk installasjon (ikke fagmessig 
korrekt utført), vil dette bety ekstra 
omkostninger

Du behøver følgende til arbeidet:
• Strømkabel
• Plugger
• Kabelklips

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Demontering av eksisterende 

vinduskarm/-stokk
• Montering av ny vinduskarm/-stokk

Tanker før montering:
• Størrelsen på vinduskarm/-stokk
• Veggtykkelsen
• Veggtypen
• Bredden

Du behøver følgende til arbeidet:
• Vindusstokk i riktig størrelse til 

vinduet
• Skruer til montering av platen
• Festemateriale som passer til 

veggtypen

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Legging av vannrør utenpå vegg 

(synlig)
• Leggingen utgjør to rør, både varmt 

og kaldt
• Tilkoblingen skjer til eksisterende 

vanninstallasjon
• Vannrør monteres etter gjeldende 

forskrifter

Tanker før montering:
• Legging av vannrør skjer alltid utenpå 

veggen

• Maling av kobberrør inngår ikke i 
tjenesten

• Møbler og lignende skal være flyttet

Du behøver følgende til arbeidet:
• Vannrør
• PEX eller kobberrør
• Rørholdere
• Skruer og plugger
• Våtromssilikon

04000709

04000617

04001621

MONTERING AV GULVLIST

Følgende inngår i vår  
monteringstjeneste:
• Montering av gulvlist
• Gulvlist monteres med spiker, skruer 

eller lim

Tanker ved valg av ny gulvlist:
• Regn med ca. 10 % svinn
• Glatt eller profilert
• Hvilken type vegg skal gulvlisten 

monteres på
• Tanker før montering:
• Møbler og lignende skal være fjernet 

når gulvlister monteres

Du behøver følgende til arbeidet:
• Gulvlist
• Materialer til festing

04000204

BE OM

TilbudINST
ALL

ASJ
ON

DEMONTERING 

04000389, Dusjkabinett fra ..........................................................................2200.-

04000396, Dusjvegg fra ............................................................................... 1110.-

04000402, Badekar fra ................................................................................2200.-

04000419, Spa/boblebadekar fra ................................................................2200.-

04000426, Parkett-/laminatgulv pr. m2 fra ......................................................600.- 

04000433, Markiser .........................................................................Be om tilbud

04000457, Vinyl/gulvteppe pr. m2 fra..............................................................600.- 

04000815, Luftvarmepumpe ............................................................Be om tilbud

04000914, Klinker/fliser pr. m2 fra ....................................................Be om tilbud 

04000938, Benkeplate pr. lpm. fra .................................................................300.- 

04001843, Demontering av gulvlist pr. lpm. fra .................................................75.- 

Nedenfor finner du alle våre tjenester som vi tilbyr demontering av. I prisen 
inngår demontering og bortskaffing av eksisterende tidligere installasjon

MONTASJEPRIS FRA

1000.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA PR. M2

75.-INST
ALL

ASJ
ON

MONTASJEPRIS FRA

1100.-INST
ALL

ASJ
ON

DEMONTERING FRA

75.-INST
ALL

ASJ
ON
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