Allmänt: Montage ska ske i rätt tid i byggprocessen. Entreprenadarbetern ska vara
färdigställda förutom ytskiktet i trappschaktet. Om trappor monteras för tidigt ökar
risken att trappan får skador. Trappan ska hanteras och lagras i enlighet med
Snickarlagets lagrings- och hanteringsanvisningar.
-

Eventuell befintlig trappa ska vara bortmonterad. Bjälklagshål ska vara fritt från
spik/limrester och förberett för montage.

-

Om två eller flera trappor ska monteras i samma schakt sker montage med början av den
övre trappan. Köparen ansvarar för att det finns ett tillfälligt golv över nedre trapphål,
vilket krävs för att montage ska kunna genomgöras. Köparen ansvarar även för att det
tillfälliga golvet demonteras efter montage.

-

En väl avstädad golvyta måste finnas i omedelbar närhet där sammansättning av
trappdelar kan ske.

-

Om trappan (orna) är levererad tidigare ska de finnas på samma plan och i nära
anslutning till trapphålet. Viktigt är att trappdelarna mottagits och förvarats enligt de
lagrings och hanteringsanvisningar som bifogas tillsammans med trappleveransen.

-

När trappan (orna) levereras av Snickarlaget i samband med montage ska bygghiss finnas
tillgänglig då montage ska ske på annat våningsplan än plan 1 eller 2.
Trappor ur kollektionen Edge kräver större utrymme och flera personer vid inlastning och
montage. Detta är på köparens ansvar. Är du osäker kontakta din säljare på Snickarlaget.

-

Tillgång till elström för handverktyg och ev. bygglampa ska finnas i nära anslutning.

-

Tillräckligt med fästpunkter (träreglar) i bjälklagskant samt i anslutande väggar c/c max
600 mm ska finnas, se dokument ”Infästning av trappa”. Om annat än träreglar
förekommer i väggar och bjälklag måste detta meddelas ansvarig montör eller
Snickarlaget i god tid.

-

Köparen ska märka ut och upplysa montören om var eventuell golvvärme är placerad.
Ledningsdragning får ej förekomma vid trappans infästningspunkter i golv.

-

Om trappan (orna) helt ska omslutas av väggar så får väggar i trappans innersväng ej vara
byggda när trappan (orna) monteras. Dessa måste byggas efter trappans montage.

-

Om bjälklagkanter ska täckas med bjälklagsinklädnad ingår detta inte i Snickarlagets
åtagande, även i de fall bjälklagsinklädnad ingår i Snickarlagets leverans.

-

Om förutsättningar för montering av ledstänger och/eller räcke på golv inte är klart,
kommer dessa produkter att lämnas på byggplats. Om montage av dessa måste ske i
efterhand kommer extrakostnader att faktureras.

-

Trappor och räcke monteras enligt de föreskrifter som finns angivna i Snickarlagets
montageanvisningar.

-

När montaget är färdigt ska köparen finns tillhands för granskning och godkännande.

Ovanstående förutsättningar gäller trappor vilka monteras av Snickarlaget Norden AB.
Om dessa förutsättningar inte uppfyllts vilket leder till merarbete eller väntetid vid
montage kommer extrakostnader att faktureras.Vid leverans och montage av trappor
ska köparen finnas till hands för viss handräckning.
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