Inaria studio: Tips till dig som har beställt montering av skjutdörrar och garderober
Till dig som har beställt montering av måttbeställda skjutdörrar och garderober.
Vi har samlat några av de viktigaste tipsen och skapat en checklista till dig så att leverans och
montering av ditt Inaria förvaringssystem ska gå så smidigt som möjligt.

INNAN LEVERANS
Det är viktigt att din montör känner till dina konkreta planer för din nya förvaringslösning.
Detta är några saker du bör överväga före leverans:
Har elektriker bokats av dig själv, eller har det avtalats med montören?
Du ska ha bestämt dig för vad du vill ska utföras i samband med monteringen av ditt nya
förvaringssystem.
Vill du samtidigt ändra placering på inredning, lägga nytt golv, sätta upp ett nytt tak och/eller måla
väggarna?
Vad ska det göras mellan befintliga väggar/tak/golv och måttbeställt förvarringssystem, behövs nya
ytskikt?
Det är också viktigt att du har bestämt dig för vad du vill göra själv, och vad du inte vill göra när det
gäller renoveringen.

VID LEVERANS
Det är viktigt att förbereda sig inför leveransen av ditt nya förvaringssystem:
Se till att göra nog med plats vid leveransen. Täck golvet/mattorna/trapporna där leveransen föregår
för att undvika repor och skador. Om du dessutom har ordnat en lastplats så blir chauffören tacksam.
Movator ringer eller skickar ett SMS före leverans.
Du ska vara på plats vid leveransen.
Hur levereras varorna?
A -hem till kund - lägenhet
Leverans av garderober, skjutdörrar sker enligt beställning, inburet i lägenhet.
OBS!
Det är alltid kundens ansvar att varorna som beställdes och ska levereras, får plats i trapphuset,
hissen, etc. Kan transportören inte fullfölja leveransen på grund av platsbrist eller om det krävs
särskild utrustning (ex. kran) för genomförandet av uppdraget och detta inte i förväg avtalat,
ansvarar kunden för hanteringen samt kostnaden. Kostnaden för transporten återbetalas inte!

B -hem till kund - villa/tomt

Bor du i villa, levererar vi fram till eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Inbärning
ingår ej i fraktkostnaden. Kunden alltid fri att förhandla med distributören om inburet.
Signera att antal kollin stämmer och kommentera på följesedeln om något saknas eller är skadat. Om
så är fallet, kontakta Arco crown omgående via mejl: info@arcocrown.se.se eller telefon: 08- 581 666
89
Varorna ska förvaras torrt fram tills montering sker.
.
INNAN MONTERING
Vi rekommenderar att man sortera varorna innan arbetet påbörjas med att montera
förvaringslösningen. Har du beställt montering så fixar montören detta.
Ska du sortera varorna själv hittar du några tips till sorteringsarbetet här:
Dörrar ställs på långsida. De ska helst inte ligga platt ner.
Samla alla stommar för sig, lådor för sig, tillbehör för sig. Samla även ihop listerna till skjutdörrar
samt monteringstillbehör. Det kan vara bra att stämma av antal och kontrollera färgerna.
Läs monteringsanvisningen! Du kan också ladda ned monteringsanvisning på vår hemsida!
Har du beställt belysning är det viktigt att du börjar fundera på detta innan du påbörjar monteringen.
Avtala annars med montören hur och av vem detta ska förberedas och monteras.

VID MONTERING
Viktig information till dig som har beställt montering av din förvaringslösning:
När monteringen påbörjas ska du finnas på plats och gå igenom ritningar samt planerad montering
tillsammans med montören. Det är ditt ansvar att montören har tillgång till korrekt information
gällande monteringsplatsens förutsättningar och att dessa även motsvarar ritningens samt
leveransens innehåll.
Du ska också gå igenom arbetet som ska göras med eventuella andra hantverkare som ska göra något
hos dig, så att det inte uppstår några missförstånd.
Det är viktigt att vara tillgänglig (över telefon) under hela monteringsprocessen, om det skulle uppstå
några frågor.
Du måste vara hemma när monteringen av förvaringslösningen färdigställs, så att du kan godkänna
resultatet tillsammans med montören.

OM DENNA CHECKLISTA OCH DESSA TIPS
Dessa tips är till för att förbereda dig inför leverans och montering av ditt nya Inaria
förvaringssystem. De är tänkta som en hjälp på vägen till ett snyggt resultat, och för att göra det hela
så enkelt och effektivt som möjligt utan missförstånd på vägen.

