Beskrivelse

Pris

MOUNTEPOQ1

1-4 skap, kun montering av skap. Pris pr skap

1490,-

MOUNTEPOQ2

1-4 skap, montering av kjøkken

9990,-

MOUNTEPOQ3

5-10 skap, montering av kjøkken

18990,-

MOUNTEPOQ4

11-16 skap, montering av kjøkken

25990,-

MOUNTEPOQ5

17-22 skap, montering av kjøkken

29990,-

MOUNTEPOQ6

23-28 skap, montering av kjøkken

34990,-

MOUNTEPOQ7

Pris pr skap utover 28 stk.

1295,-

STARTUPZ1

Oppmøtekostnad sone 1 (inntil 1 time fra butikk)

1290,-

STARTUPZ2

Oppmøtekostnad sone 2 (inntil 1,5 time fra butikk)

2490,-

STARTUPZ3

Oppmøtekostnad sone 3 (inntil 2 timer fra butikk)

3990,-

STARTUPZ4

Oppmøtekostnad sone 4 (over 2 timer fra butikk)

Pris på
forespørsel

JOINTMILLAVO1

Avonite montering pr skjøt/kapp uten montering av skap

3090,-

JOINTMILLAVO2

Avonite montering pr skjøt/kapp

2090,-

JOINTMILLAVO3

Avonite pussing/polering pr løpemeter

CUTOUTAVO

Avonite backsplash pr meter

2590,-

BACKSPLASHAVO

Avonite utskjæringer til kum/platetopp

3090,-

INFORMASJON VED MONTERING AV BENKEPLATER:
•
•
•
•
•

•

Oppmøtekostnad tilkommer. Se prisliste med pris pr sone.
Montering av Nerostein benkeplate utføres av Nerostein.
Utskjæring til kum/platetopp i Avonite gir tillegg i pris.
Utskjæring til kum/platetopp/pop-up i kompaktlaminat benkeplater skal utføres hos leverandør
Montering av benkeplater som bestilles separat og etterleveres faktureres kunde pr time fra
kjøkkenmontør.
Bærehjelp/hjelpemannskap tilkommer, kr 840,- pr time pr montør.

590,-

Beskrivelse

Pris

INSPECTIONKI1

Kontrollmåling av kjøkkentegning sone 1 (inntil 1 time fra butikk)

1290,-

INSPECTIONKI2

Kontrollmåling av kjøkkentegning sone 2 (inntil 1,5 time fra butikk)

2090,-

INSPECTIONKI3

Kontrollmåling av kjøkkentegning sone 3 ( inntil 2 timer fra butikk)

2690,-

INSPECTIONKI4

Kontrollmåling av kjøkkentegning sone 4 ( over 2 timer fra butikk)

Pris på
forespørsel

MEASUREZONE1

Oppmåling kjøkken før tegnetime/oppmåling av benkeplate (laminat og
tre) etter kjøkkenmontering sone 1

1290,-

MEASUREZONE2

Oppmåling kjøkken før tegnetime/oppmåling av benkeplate (laminat og
tre) etter kjøkkenmontering sone 2

1990,-

MEASUREZONE3

Oppmåling kjøkken før tegnetime/oppmåling av benkeplate (laminat og
tre) etter kjøkkenmontering sone 3

2690,-

MEASUREZONE4

Oppmåling kjøkken før tegnetime/oppmåling av benkeplate (laminat og
tre) etter kjøkkenmontering sone 4

Pris på
forespørsel

MEASUREWT1

Oppmåling benkeplate etter kjøkkenmontering (avonite, quarts) sone 1

3190,-

MEASUREWT2

Oppmåling benkeplate etter kjøkkenmontering (avonite, quarts) sone 2

4390,-

MEASUREWT3

Oppmåling benkeplate etter kjøkkenmontering (avonite, quarts) sone 3

5790,-

MEASUREWT4

Oppmåling benkeplate etter kjøkkenmontering (avonite, quarts) sone 4

Pris på
forespørsel

Oppmåling benkeplater fra Montera gir benkeplater i 90 grader vinkler. Ved behov for andre vinkler på benkeplate må
oppmåling av benkeplate gjøres av annen leverandør. Snakk med kjøkkenselger.

INSTCORNERF

Montering av kjølehjørne

6190,-

RETURNPACKFEE

Fjerning av emballasje inkl fyllplassavgift

1590,-

DISMANTLEKITC

Rivning av gammelt kjøkken

2590,-

RETURNOLDKITC

Bortkjøring av gammelt kjøkken inkl fyllplassavgift

4490,-

MILLSPOTLED

Utskjæring til spotter/ledskinne i dekkside under overskap pr
spot/ledskinne

169,-

MOUNTCOVERPAN

Montering av dekkside under/over overskap når belysning skal felles inn
i dekkside, pr dekkside.

169,-

Kjøkkenmontering inkluderer:

Kjøkkenmontering inkluderer ikke:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Montering og installering av skapstammer på
vegg, gulv og eventuelt kjøkkenøy.
Montering og justering av alle dører og fronter.
Montering av skuffeinnmat og alt medfølgende
innvendig utstyr i skap.
Montering av knotter/håndtak, dør- og
skuffedempere.
Montering og tilpassing av ben, sokkel,
dekksider, og lyslister.
Tilpasning av skap for rør til avløp, varmt/kaldt
vann, slanger og ledninger til oppvaskmaskin.
Gjelder kun for tilstøtende skap.
Montering av “blind” skuff under koketopp hvor
det ikke er ovn under.
Montering av ventilasjonsrist i sokkel og
takforing ved skap for integrert kjøl/frys.
Tilpassing og montering av nødvendige foringer
mellom skap, hjørner, oppvaskmaskiner, vegg
og tak.
Montering og installering av hvitevarer inntil 40
kg på vegg, gulv, tak eller i skap, inkludert
møbeldører og ventilasjonsrist. Gjelder også
fritthengende og frittstående hvitevarer.
Nødvendige utskjæringer i tilstøtende
skapstamme for tilpassing av ventilasjon
og/eller varmtvannsbereder.
Montering av benkeplate uavhengig av
materiale, lengde og vekt. Gjelder ikke Avonite,
Quarts og Nerostein.
Nødvendige utskjæringer og tilpasninger av alle
typer benkeplater. Gjelder ikke Avonite, Quarts,
Nerostein, ompaktlaminat og keramiske
benkeplater.
Montering av kum og platetopp. (Montør må ha
monteringsveiledning for platetopp.)
Festemateriell og silikon. Benkeplate får silikon
mot vegg med følgende fargevalg: sort, grå, lys
grå eller hvit.
Montering av utenpåliggende belysning
Fjerning av beskyttelsestape og krympeplast på
installerte produkter.
Opprydding: støvsuge/feie skap innvendig,
kjøkkengulv og alle andre overflater i nær
tilknytning til kjøkkenet. Dette inkluderer også
fjerning av avkapp og liknende fra selve
monteringen, men ikke emballasje.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rørlegger- og elektrikertjenester
Skuffebelysning og elektrisk skuffeåpner.
Tilkobling av belysning til strømnett (gjelder
ikke 12 V produkter og Hafele, disse er
inkludert).
Montering av kronlist.
Montering av pilaster.
Ekstra bærehjelp (hvitevarer over 40 kg og
benkeplate over 45 kg).
Snekkerarbeid som montering av fliser eller
veggplater, bygging av benk eller hyller,
gulvlegging, bygging av kjølehjørne. Pris på
dette oppgis på forespørsel.
Flislegger.
Maler.
Større oppgradering av kjøkkenrom.
Ventilator integrert i tak eller himling.
Utskjæring til spotter.
Lokale tilpasninger som:
− Tilpasning av vegg/gulv for kjøkken med
unormalt skjeve vegger/gulv. Unormal skjevhet
defineres i henhold til Norsk Standards krav til
vinkelretthet i bygg og rom.
− Bygging av plattform for varmtvannsbereder.
− Ombygging av skap i dybde, skråskjæringer
ol.
− Innbygging av rør eller ventilasjonsrør.
Bortkjøring av emballasje og fyllplassavgift.
Montering av Nerostein benkeplate.
Skjøt og puss av Avonite benkeplater.
Alle lokale tilpasninger faktureres pr time og
skal gjennomgås og godkjennes av kunde før
oppstart av arbeid.

•

Prisene gjelder pr rom.

•

All jobb utenom det du har bestilt
vil bli fakturert av Montera direkte
til kunde, 840,- pr time.

•

Alle priser inkl. mva.

