Monteringsvillkor
Montering av pool
Monteringen påbörjas efter det att utgrävningen är totalt utförd och botten av
hålet är gjord enligt utgrävningsbeskrivningen.
Monteringen omfattar:
Utmätning och avsättning av poolens placering.
Utläggning av ev. isolering samt bottenmatta.
Montering av poolstomme.
Inläggning av linern (poolduken).
Vidare monteras belysning, reningsverk, Inlopp/utlopp etc.
Montören finns på plats tills poolen är vattenfylld under förutsättning att det finns god vattentillgång.
Montören informerar om skötsel och drift av poolen.
Återfyllnad rund, oval, åtta
Eftergjutning/återfyllnad runt poolen med magerbetong.
Material (Cement och sand) ingår inte i monteringspriset
Angivna priser gäller vid exakt grävning efter ritning.
Vid stora avvikelser tillkommer kostnad för handschaktning alternativt maskinhjälp.
Återfyllnad rektangulär
Återfyllning med maskinhjälp (anordnas av markentreprenör alt. kund)
Montörerna är med under återfyllningen (max en dag).
OBS! Rektangulära pooler med gjuten bottenplatta.
Kostnad för bottenplatta tillkommer på angiven monteringskostnad
OBS! Ovala pooler monteras på gjuten bottenplatta!
Kostnad för bottenplatta tillkommer på angiven monteringskostnad
OBS! Ovala pooler måste stödmuras längs med långsidorna!
Kostnad för stödmurning tillkommer på angiven monteringskostnad
Montering Kantsten
Montering av kantsten utförs normalt sett av de som lägger stenläggningen runt om poolen.
Montering poolöverdrag
Montering av poolöverdrag ingår inte i montering av pool. Om man vill ha hjälp med montering av poolöverdraget måste detta
beställas separat, arbetet sker då på löpande räkning. OBS! Vid montering av aut. Överdrag Aqua så måste ett fundament
gjutas för infästning av överdraget.
Montering Solpaneler
Montering av solpaneler innefattar montering av panelerna på tak samt rördragning ner till mark.
Ev. håltagning genom takpannor och liknande ingår ej utan måste utföras av fackman.
Montering Jet-stream
Montering av Jet-stream innefattar montering i poolvägg men inte byggnation av pumprum.
Resersättning
Vid montering / återfyllnad så tillkommer en milersättning på 45kr/mil.
Självmontering
Vid självmontering medföljer en detaljerad beskrivning över tillvägagångssätt för montering och utgrävning.
Vi vill göra köparen uppmärksam på:
Att det kan bli förskjutningar i tidsplaneringen pga väderförhållanden (regn, snö, tjäle etc.)
Att köparen skall ombesörja material såsom bottenisolering, stenmjöl, gjutsand och cement.
Att det ska finnas riklig tillgång till vatten (brandpost, tankbil elller liknande).
Att det skall finnas en anvisad plats för reningsverket med färdigt utrymme för montering
Att det ska finnas tillgång till el 230v
Att särskilda villkor gäller vid sandmark, mjuk botten, grundvatten och sättningar. Kontakta oss för mer information.
Att linern kan få ett veck i ”midjan” på åttaformade pooler
Att poolen skall vara dränerad vid behov, poolen skall stå torrt för att garantin på poolstommen skall gälla.
Att PK Montage inte ersätter ev. skadade växter, plattor, ledningar eller dylikt.
Att eventuell håltagning i betongvägg eller tak skall utföras av fackman.
Att samtliga elinstallationer skall utföras av behörig elektriker!
Att varorna skall betalas vid leverans samt arbetskostnad efter montering.
Att om montering inte kan utföras (p.g.a. bristande förarbeten eller annan inträffad omständighet, som ej vållats av PK Montage)
vid beräknad tidpunkt skall köparen ersätta alla PK Montage kostnader för detta.
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