
Offertunderlag SubFloor

Detta offertunderlag kan användas såväl med golvventilation som utan.

För att vi skall kunna lämna ett riktigt offertpris är det viktigt att vi får in så mycket handlingar och  
uppgifter om objektet som möjligt. Därför ska nedanstående frågor fyllas i och skickas in till Prästängen  
Byggsystem eller till din lokala återförsäljare av SubFloor golvregelsystem, tillsammans med de ritningar  
och anbudshandlingar som finns tillgängliga.

Handlingar
  Måtsatta ritningar (referensmått räcker)   
  Konstruktion- brand- akustikhandlingar   
  Övriga anbudshandlingar

ÖVRIGA UPPGIFTER

Vilken bygghöjd till ovankant regel?

c/c regelavstånd ? / Belastningsgrupp?

Vilken typ av underlag?

Skall golvet isoleras ? , om ”ja” ange önskad tjocklek. 

Skall det läggas klinker någonstans?, markera på ritning .

Finns det något ljudkrav?, om ”ja” ange vilket.

Vilka ytor är aktuella? ,markera på ritning och ange m².

Eventuell brandcellsindelning?, om ”ja” ange på ritning.

När skall montaget starta?

EXTRA UPPGIFTER VID GOLVVENTILATION

Vilka ytor skall åtgärdas?, markera på ritning och ange m².

Skall fler ytor åtgärdas i framtiden?,markera på ritning.

Hur många etapper skall arbetet uföras i?

Uppgifter om mellanväggar. Finns det luftkommunikation un-
der?

Önskemål om fläktplacering? ,markera på ritning.

Skall avluftning från fläkt ske via yttervägg eller tak?

Vilken typ av ventilation har objektet nu?

VENTILATIONSOFFERT ÖNSKAS PÅ: Projektering Montering Material  Injustering

 Offertunderlaget fortsätter på nästa sida 

Frågor och teknisk support:  Tel 0500 – 46 98 60  eller support@prastangen.se



Offertunderlag SubFloor

Detta offertunderlag kan användas såväl med golvventilation som utan.

OBJEKTET OFFERTEN SKALL GÄLLA

Namn

Fastighetsbeteckning

Adress Postnr & postort 

FRÅGESTÄLLARE / ENTREPRENÖR

Namn o tel. 

Företag 

OFFERTMOTTAGARE

Företag 

Kontaktperson 

Adress Postnr & postort 

Telefon Fax nr 

E-post 

OBJEKTSNR SUBFLOOR  DATUM

FÖRETAG  UNDERSKRIFT 

ÖVRIG INFORMATION

Frågor och teknisk support:  Tel 0500 – 46 98 60  eller support@prastangen.se


	EXTRA 1: 
	EXTRA 2: 
	EXTRA 3: 
	EXTRA 4: 
	EXTRA 5: 
	EXTRA 6: 
	EXTRA 7: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	ÖVRIGT 1: 
	ÖVRIGT 2: 
	ÖVRIGT 3: 
	ÖVRIGT 4: 
	ÖVRIGT 5: 
	ÖVRIGT 6: 
	ÖVRIGT 7: 
	ÖVRIGT 8: 
	ÖVRIGT 9: 
	OBJEKT FASTIGHET: 
	OBJEKT ADRESS: 
	OBJEKT POSTNR ORT: 
	OBJEKT NAMN: 
	ENTR FÖRETAG: 
	ENTR NAMN: 
	MOTT FÖRETAG: 
	MOTT KONTAKTPERSON: 
	MOTT POSTNR ORT: 
	MOTT ADRESS: 
	MOTT TELEFON: 
	MOTT FAX NR: 
	MOTT EPOST: 
	SUBFLOOR OBJEKTSNR: 
	DATUM: 
	FÖRETAG: 
	UNDERSKRIFT: 
	ÖVRIG INFORMATION: 


