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Offertnummer   2471 

 
 
Datum 

 
 
Offerten gäller tom  

 2019-04-17 2019-04-27 
   
 Kund 

 

SFAB Svenska Fukt AB Ida Schönstedt 
Segersminnevägen 3B 

 141 40 Huddinge 
 Er referens 
Vår referens 0739292090 

ida.schonstedt@gmail.com 
Robert Fransson 070-77 33 600  
Betalningsvillkor 
Omgående, efter avslutat arbete. 

Objekt: Segersminnevägen 3B 
 

Anläggning fuktsäker, ventilerad golvkonstruktion från Nivell – Systems 

Montering av Nivell golvsystem, komplett med fläkt och rördragning i golvkonstruktion. 

 

Uppreglat golv med Isover golvsystem skiva för ventilerade golv. Nivell System är ett 

enkelt, smidigt och lättarbetat system för att regla upp golv. Varje detalj i systemet är 

typgodkänt (gäller ej plastregel) vilket säkerställer en robust och stabil golvkonstruktion 

vilken löser många olika problem med golv. Gällande monteringsanvisningar följs, fläkt 

levereras med stickproppsanslutning 

 

- LK HeatFloor 22 med vändskiva 

- LK Universalrör X16, värmefördelningsplåt 16, spårskiva 22 mm samt 

spårvändskiva. 

- LK Universalrör X16 förläggs i värmefördelningsplåtar. Röret vänder med hjälp av  

- spårvändskivan. 

 

Dragning av externa ventilationsrör i fastighet för kanalisering av från-luft mot tex 

lämplig grundmursinsida, samt byggnation av slits, håltagning grundmur och eventuella 

elarbeten, debiteras löpande enligt nedan. 

Snickare - Snickeriarbeten utöver det offererade avropas/debiteras med 565 /tim inkl 

moms. Material tillkommer, debiteras enligt gällande kundprislista. 

Övrigt – VVS och El-arbeten utöver det offererade avropas/debiteras med 688 /tim inkl 

moms. Material tillkommer, debiteras enligt gällande kundprislista. 

Arbetet utförs av certifierad montör, utbildad hos Nivell i Skövde. 

 

 

Pris:                                                                                   2.771:- exkl moms/kvm 

                                                                                          3.464:- inkl moms/kvm 

 

Efter Rot avdrag:                                                                2.811:- inkl moms/kvm 
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Option – Avser rivning av uppreglat golv med fyllning/isolering. Demontering av övergolv samt 
underliggande bjälklag och isolering. Allt löst liggande organiskt material avlägsnas.  
Eventuella ingjutna reglar i betongen demonteras mot löpande debitering med 565:-/mantimme 
inkl moms. 395:/inkl moms efter rot.  Arbetsmoment ovan avser ej miljöfarligt avfall. Inga el eller 
vvs-arbeten ingår. 
 
Pris:                                                                849:- inkl moms  /kvm 

Pris efter Rot                                                        595:- inkl moms/kvm                                                          
 
 
Option - Sanering av mikrobiell påväxt. Dammsugning, (microfilter), av alla berörda rivningsytor 
samt behandling med mögeldödande medel som Boracol el Penetrox 
 

Pris:                                                                450:- inkl moms  /kvm 

Pris efter Rot                                                        314:- inkl moms/kvm           
 
 
 
 
A-prislista inkl moms 

 
 

- Rivning mellanväggar.                                                          749:- inkl moms/kvm                                                      
Avser gips med träregel eller lättbetong,  

ej betong eller natursten. 
Ej miljöfarligt material. 

- Nya mellanväggar.                                                             1,825:- inkl moms/kvm                                                      
Gipsvägg 13 mm + OSB 11 mm 

Gt 70/70 - 2-2 m 70. 
Isover skivisolering   

- Rivning bjälklag                                                                      965:- inkl moms/kvm                                                      
Avser golvträgolvbjälklag med fyllning/isolering.                   . 
Ej miljöfarligt material. 
Pris beräknat på minimiyta 
av 10 kvm golv som rivs. 

- Montering sockellist                                                              145:- inkl moms/lpm                                                      
Vit standardsockel 12 x 56 mm 

- Montering skjutdörr.                                                                                                              
Debiteras med 565:-/tim inkl moms.  

- 395:-/tim inkl moms efter rot  
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Övriga leveransvillkor 
 
 

- Tidplan:   
1,5-2 arbetsveckor beroende på förutsättningar vid entreprenad Ingen penetrerande 
markundersökning eller projektering är gjord varför detta kan påverka entreprenadtiden 
utöver estimerad tid. 

Start tidigast juni/augusti 2019, förutsätter accept inom offertens giltighetstid. 
 

- Försäkringar:  
Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller under hela arbetets pågående. 
Försäkringsskydd motsvarande maxersättningsbelopp 10 Mkr. 
Entreprenadansvar som ligger kvar på varje projekt under 10 år, där 
maxersättningsbeloppet är 10 Mkr. 

 
- Kvalitet och miljö: 

Kontrollansvarig: Robert Fransson 
BAS P/U: Robert Fransson 

 
- Kompetens: 

Svenska Fukt och dess personal är utbildade och ISOcertifierade i fuktsäkra konstruktioner 
hos Isodrän. 
Byggingenjör finns i företaget för konstruktion och hållfasthetsberäkningar. 
Utbildade och kursgodkända i besiktningar och fuktutredningar hos Sveriges 
Byggingenjörers Riksförbund. 
Svenska Fukt är medlemmar i Maskinentreprenörerna, en branschorganisation för Mark & 
Anläggningsföretag. 

 
- Dokumentation 

Bilddokumentation, levereras via Svenska Fukt Kundportal 
Leverantörsanvisningar 
Funktionsbeskrivning 
 

- Referenser 

Se hemsida: http://www.svenskafukt.se/kategori/referenser/ 
 

- Ekonomi 
UC Trygg Företagare, se bifogad fil. 

Eller läs mer här: 
https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/ekonomipublikationer/uc-trygg-foretagare.html 

Betalning efter slutfört arbete avser utförande enligt Isodräns arbetsbeskrivning och 
överlämnande av egenkontroll som verifierar detta. 
Kreditupplysning kan komma att begäras vid accepterad offert. Svenska Fukt AB förbehåller 
sig rätten att avsäga sig detta uppdrag oavsett anledning. 

 

 

 Offerten godkänns: 
 

Namnförtydligande: 
 

Ort och datum: 
 

 

mailto:info@svenskakok.se
http://www.svenskakok.se/
https://www.uc.se/foretag/tjanster/tjanst/ekonomipublikationer/uc-trygg-foretagare.html

