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Simple, different, better

Half Risk / All Risk Formular
INFORMATION OM ÅTERFÖRSÄLJARE
Mail: order@pfp.dk

Butik:

Mobil:

Konsulent:

Mail*:
AllRisk

*Om du anger din e-postadress kan vi skicka alla datum
och klockslag för tidsplan, mätning och montering.

HalfRisk

INFORMATION OM SLUTKUND
Rekv. nr.:

Mobil 1:

Namn:

Mobil 2:

Adress:

Mail*:

Våning:

*Om du anger din e-postadress kan vi skicka alla datum
och klockslag för tidsplan, mätning och montering.

Postnummer:

Ort:

SNICKARE / MONTERINGSLEDARE
Mobil:

Namn:
Ingång med nyckelbox:

Ja

Nej

Mail*:

Kod:

*Om du anger din e-postadress kan vi skicka alla datum
och klockslag för tidsplan, mätning och montering.

KONTAKT VID MÄTNING + MONTERING
Mätningen är klar från kl. 7.00 följande veckodag:

i vecka:

Kontakt med

Service

Mätning

Montering

Konsulent
Slutkund
Snickare/monteringsledare

Mätning och montering bekräftas preliminärt vid
ordermottagningen med ett intervall på tre dagar
och bekräftas definitivt, tillsammans med klockslag,
föregående vecka. (Dag 1 är alltid den dag då vi kan
få tillträde från kl. 07.00 på morgonen.)

PRODUKTTYP
Material
Tjocklek
Bänkskiva
List

Ingen

Överhäng mätt från stommens framsida

mm.

Överhäng mätt från stommens sidor

mm.

Ev. överhäng i samband med matplats

mm.

Överhäng

For
näs tsätte
ta s r p
ida å

Fog

Lucka

Önskad avslutning mot vägg:

Stomme

Framkantsprofil

PRODUKTTYP FORTSAT
Ev. underlagslister:

Nej		

Färg på framkant:
I samma höjd som: Stomme

Luckor

Särskilda önskemål beträffande placering av skarvar
(Om inte, placeras de som PFP finner det mest lämpligt.)

(+2 mm)

Annat:
+2 mm. Underlagslister monteras alltid 2 mm
framför stomme/lucka

DISKHO
Modell
Monteringsmetod: Underlimmad

Planlimmad

Önskad placering i skåp

Mitten

Avlopp

Höger

Vänster

Ho

Höger

Vänster

Underfräsning

Integrerad

Isvetsad

Annat		

Placering av hål för armatur
(std. Ø35) (Om hålet ska göras i skivan)

Quooker (std. Ø35)		Annat

SPISHÄLL
Typ av spishäll (Specifikationer ska alltid bifogas)
Montering

Planlimmad

Utskärning

Önskad placering i skåp

Mitten

Annat

Fogning av spishäll

Ja

Nej

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Kran – förväntar du dig att en kran behöver användas för uppgiften? Ja

Nej

Flera rum – mätning önskas i:

Badrum

Tvättstuga

Återförsäljare

Slutkund

Kök

Ansvarig för montering av skåp:		
Ytterligare kommentarer

Villkor

Mätning kan bokas först när det här formuläret är korrekt ifyllt. En skiss över kökslayouten ska medsändas.
PFP:s mätpersonal hanterar INTE designfrågor med slutkunder. Om en mätning avbeställs eller flyttas senare än fem arbetsdagar före utförandet faktureras
halva det avtalade priset. Om avbokningen eller flytten av arbetet sker senare än 24 timmar innan det skulle ha påbörjats, faktureras hela
det avtalade priset för arbetet. Leveranstiden från mätning till montering är ca 12 arbetsdagar. Slutgiltig orderbekräftelse skickas direkt efter mätningen.

JA, jag har läst och accepterar villkoren.
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VILLKOR VID HALF RISK/ALL RISK/LEVERANS MED MONTERING

Half Risk / All Risk
Slipp ansvar och bekymmer!
Mätning och montering av bänkskivor förknippas ofta med osäkerhet och stort ansvar. Ju dyrare bänkskivan är, desto större blir bekymren. PFP har ett
koncept som kan ge lugn nattsömn och säkerställa bra förtjänst.
Half Risk
PFP står för mätning ute hos kunden och tar ansvar för att bänkskivan passar vid leverans.
All Risk
PFP mäter, levererar och monterar bänkskivan och tar därmed ansvar för att bänkskivan monteras korrekt. Korrekt montering är speciellt viktigt när det
gäller att täckas av produktgarantin.
(All Risk utförs bara om mätning av bänkskivorna utförs av PFP)
Så gör du!
• Beställ dina bänkskivor som vanligt med kundens adress och telefonnummer angivet på beställningen.
• Ange på beställningen om du önskar Half Risk eller All Risk.
• Ange vilken vecka PFP kan utföra mätning hos kunden.
• Fyll i och skicka med ett Half Risk/ All Risk-formulär. (Alla fält ska vara ifyllda)
Kom ihåg!
Kökselement ska vara färdigmonterade innan mätning. Det är återförsäljarens ansvar att se till att köket/socklar o.s.v. monteras på ett sätt så att köket
inte ger vika när skåp och lådor tas i bruk. Åtkomst att mäta och montera ska kunna ske utan hinder. Eventuell utskärning för diskho, m.m. Ska vara
utfört innan bänkskivan levereras.
Mätning utförs längs väggen. Eventuell fasning läggs till den slutliga orderbekräftelsen.
Om mätning längs vägg inte önskas, ska detta anges i Half Risk / All Risk-formuläret.
Så gör vi vid Half Risk och All Risk
• PFP bekräftar ordern med ungefärliga mått.
• PFP bekräftar datum för mätning och eventuell montering och ringer därefter till kunden och avtalar specifik tidpunkt.
• PFP utför mätning, leverans och eventuell montering vid de avtalade tidpunkterna.
Så gör vi vid leverans med montering
• PFP bekräftar bänkskivorna med de mått som angivits av återförsäljaren, inklusive datum för montering
• PFP utför leverans och montering vid den avtalade tidpunkten
Efter montering av bänkskivor förekommer på väggarna ofta mindre repor och stötar som behöver lagas av målare. Detta är inte en kostnad som omfattas av All Risk / Leverans med montering. Se priser mm. i PFP:s prislista. Observera att marmor bara kan beställas med All Risk.
Half Risk / All Risk förutsätter följande:
A. Fri och obehindrad tillgång till hus, kök, o.s.v. (Hänsyn ska tas till plattornas dimensioner i fråga om plats i trappuppgång, mm.)
B. Riskfri åtkomst, inklusive stabilt underlag. Av säkerhetsskäl bär vi säkerhetsskor vid montering.
Eventuell övertäckning av golv ska vara utförd innan vår ankomst.
C. Korrekt och säkert monterade skåp (rakt och i lod)
D. Att eventuella utskärningar i skåp för kokplattor och diskho är gjorda
E. Säkert stöd av bänkskiva underifrån är på plats (Bänkskivan bör generellt stöttas underifrån för varje 600 mm)*
F. Vid leverans med uppläggning och leverans med montering ska det vara minst 4 mm luft till fog vid alla ändar och kanter mot vägg och skåp
(PFP fogar alltid med vit övermålningsbar fog längs vägg)**
G. Det är köksföretagets ansvar att ta höjd för att kokplattor, disklådor, o.s.v. kan sticka ner djupare än bänkskivans tjocklek.
H. I samband med leverans med montering ska de angivna måtten vara korrekta, så att montering kan utföras utan tillpassning av bänkskivorna.
Om ovanstående inte är uppfyllt, lastas bänkskivorna av gå nära fastigheten som fraktföraren finner möjligt och lämpligt, eller så tas bänkskivan med
tillbaka till lagret. Lagerhyra efterfaktureras med 500 kr. per påbörjad vecka. Inget prisavdrag ges. Alternativt faktureras eventuell extra tidsåtgång som
beror på att punkterna A–H inte uppfyllts.
Eventuella utgifter för lyftkran är inte medräknade och kommer faktureras efteråt.
* Särskilt bänkskivor av sten och keramik riskerar att knäckas, om dessa inte har fullt stöd hela tiden. Därför är det viktigt att vara särskilt uppmärksam
på att bänkskivorna fortfarande har fullt stöd då skåp och lådor tas i bruk. Det bör därför med jämna mellanrum kontrolleras och eventuellt justeras
så att bänkskivan har fullt stöd.
** Vi rekommenderar att den vita övermålningsbara fogen målas efter montering av bänkskivorna
OBS: Kokplattor ska vara klara för fogning utan ytterligare förberedelse eller montering av tillhörande delar.
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