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LEBA levert & montert – enkelt og greit!
La våre dyktige samarbeidspartnere montere din nye LEBA skyvedørsløsning.
Dette sikrer deg et profesjonelt resultat av dyktige fagfolk som kjenner
produktene.
GENERELT
Tjenestene i vårt LEBA levert & montert konsept gjelder kun i områder som dekkes av våre
samarbeidspartnere. Spør oss om du er usikker på hvorvidt ditt område er dekket. Ved ledig kapasitet
kan andre områder også dekkes etter avtale fra gang til gang. I disse tilfellene så vil kostnader til
kjøring, eventuelle ferger, og lignende kostnader kunne komme i tillegg basert på de til enhver tid
gjeldende satser for dette.
LEBA levert & montert tjenesten skal forskuddsbetales før arbeidet startes. Eventuelle tillegg, som ikke
er tatt med i den opprinnelige monteringskostnaden, vil bli etterfakturert basert på de til enhver tid
gjeldende priser og satser.

KONTROLLMÅLING
Skal LEBA sine samarbeidspartnere montere, så anbefaler vi at du også bruker de som skal montere til
å forestå kontrollmåling. Da tar de ansvaret for korrekte mål basert på vår standard metode for
montering. Du kan også ta kontrollmål selv, men da er du også fullt ut ansvarlig for eventuelle feil og
dertil hørende følgekostnader. LEBA eller samarbeidspartnere tar intet ansvar for måltagninger utført av
andre.
Ønsker du at LEBA sin samarbeidspartner forestår kontrollmåling, så kommer de hjem til deg og
kontrollerer alle nødvendige mål. Du vil da samtidig kunne få gode råd og tips til eventuelle tilpasninger,
som eksempelvis ved høydeavvik, bruk av anslag, osv. At LEBA sin samarbeidspartner foretar kontrollmåling kan raskt spare deg for unødige kostnader i forbindelse med montering, da eventuelle
nødvendige utbedringer oppdages på et tidlig tidspunkt.

MONTERING SKYVEDØRER
LEBA sine samarbeidspartnere monterer din nye skyvedørsløsning på en profesjonell og faglig måte.
Fordi de kjenner produktene til minste detalj, så sikres du et optimalt resultat.
Montering av skyvedører inkluderer montering av tak og gulvskinne, samt innsetting av skyvedøren
basert på vår standard metode. Det understrekes at monteringsprisen gjelder pr. dør. Til sammen utgjør
altså monteringen av skyvedører det som vi definerer som en komplett front – basert på vår standard
metode. Innjustering av dører, samt montering av eventuelle dempebørster og/eller standard posisjonsstoppere er inkludert i prisen. For montering av gulvskinne så må kunde enten ta med tilvalget
«dobbeltsidig tape gulvskinne» ved bestilling av skyvedørsløsningen, eller så blir gulvskinnen skrudd til
gulvet – uten ekstra kostnad (skruer blir da synlige på gulvskinnen, og det blir skruehull i gulvet).
Montering av eventuell endevegg eller anslag er tillegg i prisen, og det samme gjelder soft-close, samt
innredninger, osv. Ved spesielle løsninger så som montering mot skråtak, skråskjærte dører,
hjørneløsninger, montering av garderobehimling/tak, eller andre spesielle løsninger, så prises dette alltid
på forespørsel. Les også nøye punktene «forutsetninger» og «spesielle løsninger» under. Ta alltid
kontakt med oss om du er usikker!
Montering endevegg
Gjelder montering av endevegg levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører. Det må
bestilles monteringsvinkler for montering av endeveggen. Prisen inkluderer tilkapping av endevegg i
høyde og eventuell dybde, samt oppmontering av selve endeveggen basert på vår standard metode.
Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
Montering anslag
Gjelder montering av anslag levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører. NB! Husk det
må tas hensyn til anslaget/anslagene i forhold til breddemål på skyvedørsløsningen! Anslagene
monteres normalt sett ved stifting, alternativt med lim, eller med skruer med dekkpropper – avhengig av
type vegg, og eventuelt andre forhold på stedet. Prisen er inkludert tilkapping av anslag i høyden, samt
selve oppmonteringen basert på vår standard metode. Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette
medføre ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
Montering soft-close
Gjelder montering av soft-close system levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører.
Prisen inkluderer påmontering av en eller to soft-close(r) på skyvedøren, samt tilpasning og montering
av utløseren(e) i takskinne, og gjelder pr. skyvedør – basert på vår standard metode.

Montering systempakke trådkurver (standard og roller)
Gjelder montering av ferdig definerte systempakker med roller eller standard trådkurver levert av LEBA,
og ved montering sammen med skyvedører. Inkluderer tilkapping av hattehylle og klesstenger, og
montering basert på vår standard metode. Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre
ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
Montering møbelpakke innredninger (ferdige pakker fra LEBA)
Gjelder montering av våre ferdig definerte møbelpakker, og ved montering sammen med skyvedører.
Inkluderer tilkapping av hattehylle og klesstenger, og montering basert på vår standard metode. Ved
spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
Montering skreddersydde møbelinnredninger
Montering av spesialtilpassede møbelinnredninger prises på forespørsel. Montering vil alltid være basert
på vår standard metode.
Timearbeid
For ekstraarbeider, ventetid, eller lignende, så faktureres til enhver tid gjeldende timesats pr. påbegynt
time.
Bortkjøring av emballasje
Om du ønsker at vi tar med emballasjen og leverer denne til et avfallshåndteringsselskap, så gjør vi
gjerne dette mot vår til enhver tid gjeldende pris.
Demontering og/eller fjerning av eksisterende garderobe
Om du ønsker at vi demonterer og/eller fjerner eksisterende garderobe(r) eller lignende installasjon(er),
så gjør vi gjerne dette mot vår(e) til enhver tid gjeldende pris(er).
Obligatorisk oppstartskost
Obligatorisk oppstartskost kommer i tillegg på alle monteringsoppdrag. Gjelder pr. oppmøte.
FORUTSETNINGER
Les nøye «Forutsetninger montering skyvedørsløsninger» som du har normalt skal ha fått tilsendt som
pdf, eller som du finner på vår hjemmeside. Spør oss alltid om noe er uklart!
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