DK

Simple, different, better

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

Butik:

Mobil:

Konsulent:

Mail*:
AllRisk

*Oplys mailadressen og modtag alle datoer og
klokkeslæt for tidsplan, opmåling og montering.

HalfRisk

SLUTKUNDE INFORMATION
Rekv. nr.:

Mobil 1:

Navn:

Mobil 2:

Adresse:

Mail*:

Etage:

*Oplys mailadressen og modtag alle datoer og
klokkeslæt for tidsplan, opmåling og montering.

Postnummer:

By:

SNEDKER / MONTAGELEDER
Mobil:

Navn:
Indgang med nøgleboks:

Ja

Nej

Mail*:

Kode:

*Oplys mailadressen og modtag alle datoer og
klokkeslæt for tidsplan, opmåling og montering.

KONTAKT VED OPMÅLING + MONTERING
Opmåling er klar fra kl. 07:00 på ugedag:
Kontakt ved

i uge:

Opmåling

Montering

Konsulenten
Slutkunde
Snedker/montageleder

Service

Opmåling og montering bekræftes i første omgang
ved ordremodtagelsen med et interval på 3 dage, og
bekræftes konkret ugen før inkl et klokkeslæt.
(Dag 1 er altid den dag, hvor vi kan komme ind fra
kl 07.00 på dagen)

PRODUKTTYPE
Materiale
Tykkelse
Bordplade
Ingen

Udhæng målt fra korpusfront		

mm.

Udhæng målt fra korpussider		

mm.

Evt. udhæng ifbm. spiseplads		

mm.

Udhæng

For
næ tsætt
ste es p
sid å
e

Lister

Låge

Ønsket afslutning til væg: Fuge

Korpus

Forkantprofil

PRODUKTTYPE FORTSAT
Evt. underlagslister:

Nej		

Specielle ønsker vedr. placering af samlinger
(Hvis ikke, placeres de som PFP finder det mest hensigtsmæssigt)

Farve på forkant:
Flugter med:

Korpus

Låger

(+2 mm)

Andet:
+2 mm. Underlagslister monteres altid 2 mm. foran korpus/låge

VASK
Model
Monteringsmetode: Underlimet

Planlimet

Ønsket placering i skab Midt

Andet

Afløb

Højre

Venstre

Kumme

Højre

Venstre

Underfræsning

Integral

Isvejst

		

Placering af huller for armatur
(std. Ø35) (Hvis hullet skal udføres i pladen)

Quooker (std. Ø35)		Andet

KOGEPLADE
Kogepladetype (Specifikationer skal altid medsendes)
Montering

Planlimet

Udskæring

Ønsket placering i skab

Midt

Andet

Fugning af kogeplade (Tillæg 490,- kr.)

Ja

Ved gaffelsamling, samt løse for- og bagstykker fuges evt. planlimet kogeplade ikke i forbindelse
med bordpladens montering (pga. tørretid ved samlinger.) Fugning ved gaffelsamling og løse forog bagstykker i forbindelse med planlimet kogeplader kan tilkøbes. Dette arbejde faktureres efter
forudgående tilbud eller medgået tid. (Kan ikke udføres samme dag som montagen)

Nej

YDERLIGERE KOMENTARER
Kran – forventer du at der skal bruges kran på denne sag?
Flere rum – opmåling ønskes i:

Køkken

Ansvarlig for montering af skabe:		

Ja

Nej

Badeværelse

Bryggers

Forhandler

Slutkunde

Yderligere kommentar

Betingelser

Opmåling kan først bookes, når denne formular er korrekt udfyldt. Der skal ligeledes medsendes en skitse over køkkenopstillingen.
PFP’s opmåler afklarer IKKE designspørgsmål med slutkunde. Såfremt en opmåling afbestilles eller flyttes senere end 5 arbejdsdage før udførelsen, faktureres
halvdelen af den aftalte pris. Sker aflysningen eller flytning af arbejdsopgaven senere end 24 timer før den skulle have været påbegyndt, faktureres den fulde
aftalte pris for opgaven. Leveringstiden fra opmåling til montage er ca. 12 arbejdsdage. Endelig ordrebekræftelse fremsendes umiddelbart efter opmåling.

JA, jeg har læst og accepteret betingelserne.
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BETINGELSER HALF RISK / ALL RISK

Half Risk / All Risk
Slip for ansvar og bekymringer!
Opmåling og montering af bordplader er ofte forbundet med usikkerhed og stort ansvar. Jo dyrere bordpladen er, jo større bliver bekymringerne. PFP
har et koncept, som kan bidrage til rolig nattesøvn og sikkerhed for god indtjening.
Half Risk
PFP forestår opmåling ude hos kunden, og tager ansvaret for at bordpladen passer ved levering.
All Risk
PFP opmåler, leverer og monterer Bordpladen, og tager dermed ansvaret for at bordpladerne monteres korrekt. Korrekt montage er særlig vigtig i
forhold til at være dækket af produktgarantien. (All Risk udføres kun hvis opmåling af bordpladerne er foretaget af PFP)
Levering med montering
PFP forstår levering og montering af bordplader
Sådan gør du!
• Bestil dine bordplader som vanligt med kundens adresse og telefon nummer påført på ordren.
• Anfør på ordren, om du ønsker Half Risk eller All Risk.
• Angiv hvilken uge PFP kan foretage opmåling hos kunden.
• Udfyld og medsend en Half Risk/ All Risk formular. (Alle felter skal være udfyldte)
Husk!
Køkkenelementer skal være færdigmonteret inden opmåling. Det er forhandlerens ansvar at sikre at køkkenet/sokler osv. er monteret på en måde hvor
køkkenet ikke vil give sig, når skabe og skuffer tages i brug. Adgang til opmåling og montering skal kunne ske uhindret. Eventuel udskæring for vask
mm. Skal være foretaget inden bordpladen leveres. Opmåling udføres langs væg. Evt. skråsnit tillægges den endelig ordrebekræftelse. I tilfælde der ikke
ønskes opmåling langs væg skal dette påføres Half Risk / All Risk formular.
Sådan gør vi ved Half-Risk og All-Risk
• PFP bekræfter ordren med ca. mål.
• PFP bekræfter dato for opmåling og evt. montering, og ringer herefter til kunden og aftaler specifikt tidspunkt.
• PFP foretager opmåling, levering og evt. montage på de aftalte tidspunkter.
Sådan gør vi ved levering med montering
• PFP bekræfter bordpladerne med de mål der er opgivet af forhandleren, inkl. Dato for montering
• PFP fortager levering og montering på det aftalte tidspunkt
Der må efter montage af bordplade forventes, at der på vægge kan forekomme mindre ridser og stød, som kræver at maler reparere. Dette er ikke en
omkostning som er omfattet af All-Risk / Levering med montering. Se priser mm. i PFP’s prisliste. Vi gør opmærksom på at marmor kun kan bestilles
med All-Risk.
Half Risk / All Risk forudsætter følgende:
A. Fri og uhindret adgang til hus, køkken mv. (Der skal tages hensyn til pladernes dimensioner ift. plads i opgang mm)
B. Risikofri adgang, herunder også stabilt underlag. Af sikkerhedsmæssige årsager bære vi sikkerhedssko ved montage, eventuel afdækning af
gulve skal være foretaget inden vores ankomst.
C. Korrekt og forsvarligt monterede skabe (lige og i vatter)
D. At evt. udskæringer i skabe for kogeplader og vaske er foretaget
E. At der er etableret forsvarlig understøtning af bordplade (Bordplade bør generelt være understøttet for hver 600 mm)*
F. Ved levering med oplægning og levering med montering skal der være min. 4 mm luft til fuge, ved alle ender og kanter mod væg og skabe
(PFP fuger altid med hvid malbar fuge langs væg)**
G. Det er køkkenfirmaets ansvar at tage højde for at kogeplader, vaskebakker etc. kan stikke dybere end bordpladens tykkelse.
H. I forbindelse med levering med montering skal de oplyste mål være korrekte så montage kan udføres uden tilpasning af bordpladerne.
Såfremt ovenstående ikke er overholdt, aflæsses bordpladerne så tæt på ejendommen, som transportøren finder det muligt og forsvarligt, eller også
tages bordpladen med retur til lager.
Lagerleje efterfaktureres med kr. 500,- pr. påbegyndt uge. Der gives ikke reduktion i prisen. Alternativt faktureres evt. ekstra tidsforbrug som skyldes at
pkt. A-H ikke er opfyldt.
Eventuelle udgifter til kran er ikke medregnet og vil efterfølgende blive faktureret.
* Særligt sten- og keramikbordplader risikere at knække, hvis disse ikke er fuldt understøttet hele tiden. Derfor er det vigtigt at være særligt
opmærksom på, at bordpladerne stadig er fuldt understøttet når skabe og skuffer tages i brug. Det bør derfor med jævne mellemrum kontrolleres
og eventuelt justeres, således at bordpladen altid er fuldt understøttet.
** Vi anbefaler at den hvide malbare fuge males efter montering af bordpladerne
OBS: Kogeplader skal være klar til fugning uden yderligere forberedelse eller montage af tilhørende dele.
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