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M  O  N  T  A  G  E  B  E  T  I  N  G  E  L  S  E  R 
Overholdelse af estimeret budget for montage er betinget af følgende: 

 

 
 

 
 

1. Adgangsvejene til den bygning, hvor montagen skal finde sted, skal 
være i en sådan stand, at montagedelene kan leveres med lastbil til 
et sted i umiddelbar nærhed af montageområdet.  

 

2. Indgangsvejene skal være i tilstrækkelig størrelse, der muliggør 
transport af materiale og arbejdsudstyr såsom gaffeltrucks og 
liftplatforme til montageområdet.  

 

3. Køber har ansvar for aflæsning og indtransport af de leverede 
materialer til montageområdet.  

 

4. På montageområdet skal køber sørger for et indendørs område af 
passende størrelse til opbevaring af de leverede materialer. BITO 
kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt 
opbevaring.  

 

5. Det påhviler køber at klargøre montageområdet således, at 
montørerne kan påbegynde deres arbejde umiddelbart efter 
ankomst og færdiggøre dette uden hindring. Før montageopstart 
skal gulvet være rengjort.  

 

6. Det påhviler køber omkostningsfrit at stille tilstrækkelige elektriske 
faciliteter, adgang til elektricitet (220V/400V) og tilstrækkelig 
belysning til rådighed. Det samme gælder adgang til toiletfaciliteter.  

 

7. I vinterhalvåret skal montageområdet være opvarmet til mindst 
10°C. 

 

8. Montageomkostninger dækker ikke køle- og fryserum, medmindre 
dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.  

 

9. Køber skal stille et passende rum med lås til rådighed til opbevaring 
og forvaring af monteringsværktøj.  

 

10. I forbindelse med varmt arbejde, herunder svejsning og brug af 
vinkelsliber, skal køber tilsikre, at montageområdet opfylder 
relevante, lokale og alment gældende regler for arbejdsmiljø og 
sikkerhedskrav med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker.  

 
11. Køber skal have klarlagt gulvets bæreevne før montageopstart. 

Gulvet skal have en betonkvalitet på mindst C20/25 iht. iDIN EN 206-
1/DIN 1045-2, således at installationen kan monteres med kraftige 
gulvankre. Det skal tilsikres, at huller til montage af gulvankre uden 
hindring kan bores i 150 mm boredybde (ingen stålarmering ø 
≥10mm). Hvis dette ikke er muligt, og det derfor er nødvendigt at 
kernebore, faktureres dette som ekstraarbejde.  
Installation ovenpå asfalt er ikke mulig, medmindre køber forud har 
lagt korrekt dimensioneret fundament.  

 

I tilfælde af magnesitgulve, såsom kalkgulve, er det påkrævet at 
isolere kontaktpunkterne mellem installationen og gulvet og benytte 
gulvankre af rustfrit stål.  

 

12. Gulvet, hvorpå installationen skal monteres, skal være plant og 
overholde tolerancer specificeret i DIN 18202 tabel 3 og RAL-RG 
614 paragraf 3.3.4.2.2: 

 

for en afstand på op til 1 m:     4 mm 
for en afstand på mellem 1 - 4 m:  10 mm 
for en afstand på mellem 4 - 15 m:  12 mm 
for en afstand på mere end 15 m:  15 mm 

 
Med hensyn til det højeste punkt af gulvfladen i reolområdet må den 
vertikale tolerance af gulvoverfladen ikke overstige 16 mm. I tilfælde 
af ujævnheder udover ovennævnte værdier vil yderligere 
montagemateriale være påkrævet. Dette faktureres særskilt.  

Hvis gulvets ujævnheder overstiger tolerancerne markant, kan der 
opstå behov for udgifter til statiske beregninger/strukturelle 
analyseberegninger og gulvankring.  

 

13. Gulvet bør ikke have gulvvarme, elektricitet eller andre ikke-synlige 
installationer, der kan beskadiges under montagen eller være til fare 
for montørerne. Forefindes sådanne installationer, skal BITO 
informeres herom før tilbudsaccept. Ved eventuel beskadigelse af 
sådanne installationer under montage kan BITO ikke stilles til 
ansvar. 

 

14. Efter endt montage støvsuger montørerne montageområdet og 
indsamler emballage. Det påhviler køber at stille containere til 
rådighed til træ-, metal- og plastaffald.  

 

2. Generelle montagebetingelser  
 

1. Det påhviler køber uden beregning at stille nødvendigt antal 
gaffeltrucks og saxlifte til rådighed under montageforløbet 
(sidstnævnte med plads til to personer, udskydelig platform og 
tilstrækkelig løftekapacitet).  

 

2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, påhviler det køber at udføre 
murer- og nedbrydningsarbejde. Dette gælder også reparation af 
borede huller fra gulvankre og plugs efter demontering.  

 

3. Installationen skal opføres i henhold til de udarbejdede tegninger og 
installationsplaner. Ændringer i aftalen mellem køber og BITO samt 
arbejder, der ikke er en del af montagen, skal drøftes med BITO’s 
projektleder forud for igangsættelse og skal bestilles særskilt og 
skriftligt. 

 

4. Det påhviler køber at informere den koordinationsansvarlige for 
installationen om alle relevante sikkerhedsforanstaltninger og krav til 
arbejdsmiljø, som montørerne skal være opmærksomme på.  

 

5. Det påhviler køber at afklare alle installationens konstruktionskrav 
hos de relevante myndigheder. Er der statiske og dynamiske 
beregninger, som måtte være påkrævet for at indhente tilladelser, 
kan sådanne leveres mod betaling.  

 

6. Ved afslutning af montagearbejdet skal den koordinationsansvarlige 
overdrages en skriftlig bekræftelse på, at montagen er behørigt 
udført og godkendt.  

 

7. Montageomkostningerne er beregnet ud fra en forventning om, at 
montagen foregår uden afbrydelse forårsaget af omstændigheder, 
der kan tilskrives købers ansvar. Eventuelle afbrydelser af en sådan 
art vil blive faktureret. Under afbrydelsen er køber ansvarlig for alt 
materiale og materiel efterladt eller opbevaret på montageområdet, 
materiale allerede indbygget i installationen samt alle eventuelle 
nødvendige udgifter til midlertidig opbevaring.  

 

8. Montageomkostningerne er baseret på almindelig arbejdstid på 
hverdage fra kl. 07.00 til 17.00.  

 

9. Ventetid og afbrydelser under montagen, der er udenfor BITO’s 
ansvar, såvel som eventuelle ekstraarbejder og ikke-forud 
adviserede omfattende instruktioner vil blive faktureret på timebasis 
og på baggrund af anvendte materialer.  

 

10. Hvis kunden udskyder montagens startdato mindre end fire uger før 
planlagt montagestart, er BITO berettiget til at fakturere alle 
ekstraomkostninger opstået som følge heraf.  

 
11. Enhver hindring af problemfri montage, som skyldes arbejde, der 

udføres samtidig på andre projekter, og/eller samtidig tilstedeværelse 
af andre virksomheder på montageområdet, påhviler det køber at 
undgå.  

 
12. Montage påbegyndes kun iht. ovenstående betingelser, og enhver 

ændring af disse skal udtrykkeligt aftales skriftligt forud parterne 
imellem. Vi anerkender ikke købers regler og vilkår ej heller i de 
tilfælde, hvor vores betingelser ikke måtte være i direkte modstrid 
hermed.  
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