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Montering af Kitchenboard / bagplade over 

bordplade. 

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som 

kunde. Vi tilbyder montering og installering af 

nyindkøbte vare, til en fast pris, som du får når du 

køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at 

finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i 

stedet kontaktet af vores faste håndværker, som 

er specialist på det område som omfatter dit 

produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer 

for montering. Vi garanterer at alle vores 

samarbejdspartnere er uddannet, samt at de 

overholder alle gældende forskrifter inden for 

deres branche. 

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for 

nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvor stort 

et område hvorpå der skal monteres 

Kitchenboard, er der eventuelle hjørner / 

samlinger. Hvordan skal de monteres – Limes 

eller skrues fast. 

Du er som kunde ansvarlig for at alle 

varer/materialer er på arbejdsstedet, når 

arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er 

aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine 

varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke 

materialer du har brug for, vil en af vores sælgere 

hellere end gerne hjælpe dig. 

Ved Montage af Kitchenboard indgår følgende: 

Montage af Kitchenboard – Monteret på enten 

skruefast underlag eller limet op på eksisterende 

væg. Montage af eventuelle lister og fugetætning 

mod bordplade. Kitchenboard monteres efter 

leverandørens anvisninger. 

 

Forudsætninger for Montage af Kitchenboard 

For en vellykket gennemførsel af arbejdet i 

henhold til dit tilbud, gælder følgende 

forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, 

at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan 

der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes 

af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til 

gennemførsel af arbejdet. 

 Væggene skal være jævne og lige jvf. 

Producentens beskrivelse. 

 Pladerne er 1,2 x 58 x 60 cm. (tykkelse x 

bredde x højde) 

 Afstanden mellem eventuelt skruefast 

underlag skal være 30 cm. C/C mål 

 

 

Tjekliste Kitchenboard 

 Kitchenboard til rette antal M2 

 Eventuelle hjørne og afslutningslister 

 Skruer / lim til montage 

 Fibo Seal fugemasse 

 Fibo clean Rengøringsspray 

 Fibo Wipes Rengøringsklude 

 Fugebrikker eller fugepinde 

 

Tanker ved valg af Kitchenboard 

 Pladernes højde på 58 cm. Passer det 

mål. 

 Der skal regnes med ca. 15 % spild 

 

 


