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LEVERANSFÖRUTSÄTTNINGAR - inför montering av stationära lyftar
Leveransförutsättningar inför och i samband med montering av stationära lyftar från Guldmann.
Dessa leveransförutsättningar är de förutsättningar och villkor som skall vara uppfyllda innan
Guldmann utför montering. Guldmann vill med leveransförutsättningarna skapa tydliga
förutsättningar för dig som kund/beställare och oss, så leverans och montering kan ske på ett
förväntat och önskvärt sätt.
Om vi tillsammans jobbar utifrån dessa förutsättningar är vi övertygade om att det leder till bra
samarbete och samsyn samt optimala lyftlösningar för slutanvändaren.
Vi rekommendera att dessa förutsättningar delges och informeras ut till inblandade och berörda
personer.
Vid projektering av Stationärt lyftsystem
Det är mycket viktigt att nedanstående förutsättningar noga kommuniceras och informeras mellan
Guldmanns representant och beställaren i anslutning till eller vid projekteringstillfället av stationärt
lyftsystem, så missförstånd och oklarheter i så hög grad som möjligt kan undvikas och därmed
också undvika onödiga merkostnader.
Arbetstekniska förutsättningar på arbetsplatsen
1. Eluttag 230V skall finns tillgängligt i anslutning av arbetsplatsen för utförande av kapning
av skenprofiler.
2. Uppläggningsplats och arbetsyta skall finns i anslutning till montageplatsen för material och
kapning av skenprofiler mm.
3. Parkeringsplats för montörsbil kommer att behövas i anslutning till montageplatsen.
4. Erforderliga nycklar och portkoder till dörrar och grindar skall finnas Guldmann tillhands
innan montering eller senast på montagedagen.
Tillträde till montageplats samt säkerhet
1. Avstämd och beslutad tillträdestidpunkt skall hållas så montage kan genomföras enligt plan.
2. För att Guldmann skall kunna garantera full säkerhet för tredjeman/kund samt kunna utföra
montaget på ett smidigt sätt, skall arbetsplatsen vara fri från människor som ej har med
montagets utförande att göra i aktuellt rum.
Förutsättningar i rum där montage av skensystem skall utföras
1. Erforderliga bostadsanpassningar skall vara utförda innan montaget på börjas. Beställaren
informerar Guldmann att detta är utfört på telefon 0322-55290 eller mail info@guldmann.se
i god tid innan montagedagen, dock senast 3 dagar innan montage.
2. I förekommande fall och i samråd med Guldmann skall flyttning eller nedtagning av
följande installationer vara utförda innan montage:
a. Garderober
b. Ventilationsdon
c. Ljusarmaturer
d. Takfläktar
e. Gardiner och gardinstänger
f. Duschdraperier och ställning till draperi
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g. Utrustning för larm och brand så som ”brandsläckare” och brandvarnare mm
h. Rummet skall vara tillgängligt och saker samt erforderliga möbler undanplockade
i. Inventarier och prydnadssaker skall plockas bort så de inte skadas under montaget
3. Vid montering av förstärkningar på vind för infästning av skensystem skall vinden rensas
från saker som ligger i vägen för förstärkningarnas placering.
4. Vid nedtagning av gamla/befintliga skensystem från tak och väggar ansvarar och bekostar
beställaren att återställa hål och missfärgningar där skensystemet varit placerat.
Felaktig projektering och lösning
Om projektering utförts av en icke Guldmann representant och projekteringen är felaktig så
offererad och beskriven lösning ej kan utföras av Guldmann montör, har Guldmann rätt att avbryta
montering och debitera kostnader/omkostnader eller ta ut erforderliga merkostnader i tid och
material för att lösa montaget på annat sätt.
Dolda installationer
Det åligger beställaren att informera Guldmann kring eventuella dolda installationer i väggar och
tak för att undvika att borrning och skada sker på/i dem. Sådana installationer kan vara:
• El-rör och elkablar
• Avloppsrör
• VVS installationer i form av vattenrör
• Mm
Finns ritningar i form av byggnadsritningar, el- och VVS ritningar tillgängliga önskar Guldmann få
ta del av dessa. Guldmann tar inte ansvar för okända installationer som kan komma till skada.
Konsekvens av ovanstående beskrivna förutsättningar
Ovan beskrivna förutsättningar är var och en grund till följande:
• att Guldmann avbryter montaget och debiterar faktiska kostnader så som arbetstid och
resekostnader samt ombokningskostnader. Arbetstid och restid debiteras med 495 kr/tim
och kilometerpris med 6 kr/km.
• om Guldmann inväntar åtgärd som skulle varit utförd, debiteras stilleståndskostnad med
495 kr/tim.
Avbokning av montering
Avbokning kan ske enligt följande:
• 3 veckor innan montage debiteras inget.
• 1-3 veckor innan montage debiteras 15% av offertpris.
• inom en vecka till dag innan montering debiteras 30% av offertpriset.
Kontakt med Guldmann
För frågor, information och samordning kring montage kontaktas Guldmann på följande sätt:
Tele: 0322-55290
Fax: 0322-55320
Mail: info@guldmann.com
Med Vänliga Hälsningar
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