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MONTAGE FÖRFRÅGNINGSBLANKETT

Kryssa för
det du
önskar få
pris för

Kundens namn, adress, telefonnummer, ort och datum :

proj. nr……..
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Måttagning – förutsättningen är att montören måste kunna ta av lister antigen på in- eller
utsidan för att ta de rätta måtten + resan räknas in. Mierzenie - dojazd mierzenie i powrót i
ponosisz odpowiedzialność ze wymiary będą dobre. Montarzysta musi zdjac listwy przynajmniej w
jednym oknie zarowno wewn jak i na zewnatrz.
Kontroll av måttagning – förutsättningen är att montören måste kunna ta av lister antigen på
in- eller utsidan för att ta de rätta måttet + resan räknas in – Kontrolowanie wymiarów z oferta dojazd mierzenie i powrót i ponosisz odpowiedzialność ze wymiary będą dobre. Montarzysta musi
zdjac listwy przynajmniej w jednym oknie albo wewn. albo na zewnatrz.
Obs! Mäter kunden fönster själv utan vår hjälp och vi hjälper med montage för ett fast pris
och det visar sig att fönster är för smala eller för stora, lika med extra arbetet, blir vi tvungna
att omförhandla pris på plats. Jak klient sam mierzy okna bez naszej pomocy i okaże sie ze źle
zmierzył to dajemy nowa ofertę za prace.
Hjälp med avlastning vid leverans. Pomoc przy rozładunku jak przyjdzie transport
Skydd på golven och på väggar under fönster (rundfönster).
Ochrona podłogi i ściany pod oknem (wokół okna), za materiały ochronne doliczamy osobno.
Skyddsbur (när man tar ett nytt håll i fasaden) – uppbyggnad av en ram och täckning med
skyddsplasten. Budowanie klatki ochronnej jak robimy zupełnie nowy otwór w ścianie i pokrywanie
jej materiałem ochronnym.
Informera oss om du beställer fönster/dörrar som skall monteras i väggen där det inte finns
något fönster eller dörr nu eller när ett helt ny håll i väggen måste tas upp eller om ett
befintligt håll skall brädas, höjas, sänkas eller minskas. – proszę poinformować jeżeli nowy
otwór w ścianie jest planowany, albo poszerzany czy zmniejszany.
Demontering av gamla fönster. – demontaż starych okien
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Körning av gamla fönster till tippen, kunden är med till tippen för att undvika betalning för
tippning. – wywóz starych okien na śmietnik, klient jedzie na śmietnik żeby uniknąć komplikacji
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Bearbetning inför montage – t.ex. det kan visa sig att reglar är i så dåligt skick att det inte
finns något att montera fönster i, då måste reglar bytas ut. Sådant kan vi inte veta i förväg.
Priset för sådan reparation kan vi lämna offerten på först då. – jeżeli po zdjęciu starych okien
okaże sie ze regle sa zgnite, wymianę tych regli doliczyczamy. Nowa ofertę dajemy po ocenie
sytuacji.
Montering av fönster. – montaż okien, piankowanie.
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Uppsättning av fukt- och vindtapespärr. – zakladanie tasm izolacyjnych od wewnatrz i od
zewnatrz czyli cieply montarz
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Montering av fönsterbleck, springventiler, rullgardiner, myggnät, persienner o.s.v. – montaż
dodatkow, montarz blach podokiennych. roletek, moskiter itp te ktore sa w ofercie.
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Fasadbearbetning på utsidan efter montage av fönster. – obróbka fasady z zewnątrz – sa rozne
fasady – drewniane, tynkowane. Monatrzysta ocenia sytuacje.
Väggbearbetning på insidan efter montage av fönster – obróbka od wewnątrz.
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Fönsterputsning (ramar och glas). – mycie okien (ramy i szyby)

15

Tillvägagångssätt - fönster demonteras och nya monteras en efter en. Så går man igenom
hela huset. När man bearbetar insidan är det effektivast (mindre tidsåtgång lika med
billigare) att implementera ett arbetsmoment på alla fönster, sedan nästa moment o.s.v.
Tyvärr gör detta sätt att vi jobbar med alla fönster samtidigt och det är en arbetsplats i hela
huset. Vill du att vi går rum för rum är det mer tidskrävande lika med dyrare. Vilket av de
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sätten väljer du? – robimy pokoj po pokoju drozej, albo wszystko razem drozej. odpowiedz ponizej
15a
15b

Enligt punkt 15 – Kryssa här för billigare – zgodnie z punktem 15 - taniej
Enligt punkt 15 – Kryssa här för Dyrare – zgodnie z punktem 15 - drozej

16

Kolla också punkt 3 under länken http://www.zodiak.se/02_31_01_FAKTA.html
Här ser man att gamla karmen är bredare än den nya. Hur skall fönster placeras, flyttat framåt
eller inåt i väggen. Hur du vill ha det, var någonstans i väggen skall vi montera fönster/dörrar.
Lister eller slätt eller …... Allt sådant påverkar priset. Klient ma sie okreslic jak mamy zrobic
wykonczenie
Kundens kommentarer i röd
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Materialkostnad betalas av kunden t.ex. monteringsskum, skruvar, skyddspapper,
maskeringstape, sopsäckar, sågblad till tigersåg till metall och trä. Om kunden bestämmer
att vår montör köper material, något som vi föredrar för att då köper vi det vi behöver,
mindre risk för misstag, betalas materialets kostnad av kunden mot uppvisande av kvitto.
cena materiału osobno, pianka, śruby, papier ochronny, taśma, worek na śmieci, brzeszczoty do
metalu i drzewa do „TYGRYSA” klient płaci po okazaniu rachunku.
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Kundens eventuella synpunkter skrives i denna rubrik. Synpunkter typ att man önskar lister
på insidan lackerade i vitt eller utan lister eller betsat trä osv. Skicka gärna bilder på det hur
ni vill ha det då gör vi det exakt enligt ert önskemål. – inne uwagi klenta
Kundens kommentarer i röd
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Vissa kunder önskar att vi köper material helst på BILTEMA och BYGGMAX även om vi får
åka tvärs igenom hela staden, resan räknar vi som arbetstid. Andra önskar att vi handlar i
den närmaste byggvarobutiken, och andra vill att vi bara handlar på t.ex ByggOle eller Krauta. Det kan vara ett problem när vi börjar prata materialpriser därför vill vi veta om du har
några synpunkter när det gäller denna fråga. Om du inte svarar på denna fråga kommer vi att
köpa material i den närmaste butiken utom skruvar som vi köper på ByggOle. Det är den
enda butiken i Stockholm som har de bästa skruvarna och det lönar sig i längden. – pytam
klienta w jakich sklepach mamy kupowac. Jeżeli klient nie odpowie na to pytanie to kupujesz w
najbliższym sklepie a sruby w ByggOle albo gdzie chcesz.
Kundens kommentarer i röd.

20

Skall arbetet utföras "långt" ifrån Stockholm blir den billigaste lösningen om montören
(montörer) får bo hos kunden annars tillkommer kostnad för ackommodering. – informuje
klienta ktory mieszka daleko od Sztokcholmu ze albo was przenocuje albo zaplaci za inny nocleg.
Kundens kommentarer i röd.
ZODIAK står för de utförda arbetena. Vid misstag ansvar ZODIAK för rättelse.

Kundens Underskrift – innan arbete påbörjas – klient ma to podpisac przed
rozpoczęciem pracy. Brak podpisu znaczy ryzyko nie zapłacenia.
……………………………………………………
Underskrift

……………………………………………
ort och datum

……………………………………………………
Namnförtydligande
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