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I badrumsinstallation ingår: 
 Skyddstäckning av golv
 Avemballering av samtliga produkter samt bortforsling av emballaget till godkänd anläggning

för deponering (kunden ansvarar för att produkterna finns inburna i badrum eller angränsande
rum)

 Montering och installation av badrumsmöbler mot vägg/på golv enligt
monteringsanvisningarna

 Montering och justering av alla dörrar, lådor och fronter samt knoppar/handtag enligt
monteringsanvisningarna

 Montering och installation av all inredning och luck-/låddämpare i skåp och lådor enligt
monteringsanvisningarna

 Läggning av mjukfogar
 Förbrukningsmaterial för installation av badrumsinredning t.ex. infästningsmaterial och silikon
 Avtagning av skyddstejp/-film på installerade produkter
 Montering av inbyggd belysning i skåp/lådor vid köp av servicen "Montering och installation av

badrumsskåp med fast belysning"
 Montering av IKEA medföljande vattenlås
 Städning av arbetsplats (sopning, bortforsling av skräp och emballage)
 Igensättning av hål med silikon efter befintlig inredning
 Bättringsmålning efter eventuella skador orsakade av servicepartner
 Befintliga rör för vatten och avlopp skall finnas inom skåpsbredd samt max 300 mm från

kranplacering
 Gäller endast IKEA produkter

I badrumsinstallation ingår inte: 
 Inbärning av kundens gods
 Urplockning av befintliga skåp
 Förstärkningar av vägg, riktning av vägg eller andra åtgärder för att kunna montera
 Pallning eller liknande åtgärder om väggar inte är raka eller i vinkel
 Lagning av kakel eller annan väggbeklädnad efter gammal inredning
 Montering av andra vattenlås än IKEA medföljande
 Specialanpassningar för anslutning till avlopp
 Det tillkommer kostnader om befintliga rör för vatten och avlopp överstiger skåpsbredd eller är

mer än 300 mm från kranplacering
 Omdragning/framdragning av el
 Förminskning av röranslutningar, övergångar till gjutjärn etc
 Plombering av befintliga rör som ej längre ska användas

Slutavsyning 
Slutavsyning enligt framtagen blankett ska göras mellan kund och monteringsfirma för att 
säkerställa att arbetet utförts enligt överenskommelse.

Vid misstanke om asbest
Om misstanke om asbest eller andra miljöfarliga ämnen förekommer så har leverantör rätt att 
avbryta arbetet för analys och sanering. Kostnad för analys och sanering ingår inte i priset utan 
tillkommer som tillägg på kundens faktura.


