
Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67 - VVS renovering 2020
Arbejds omfangs matrix - supplerende arbejder
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af beboer

Demontage af nedhængte lofter Demonteres partielt i nødvendigt omfang.

Genmontering i omfang som demonteret.

Eksisterende sanitet genmonteres og afprøves.

Eksisterende armaturer genmonteres og afprøves.

Medregnes I tilbudssummen fra entreprenør I passende omfang.

Udføres af beboere selv såfremt entreprenør kræver det ….spejl, toilet  rulle holder mv…..X

Bemærkninger

Montage af køkkenborde

Genopsætning af sanitet

Genmontage af armaturer

Rensning af perlatorer på armaturer efter brug

De- og genmontage af tilbehør på badeværelser

Forudsættes genanvendt.

Badekar demonteres kun efter beboerens eget ønske og egenbetaling  for arbejdet inklusive reetablering.

Demonterede skabe genmonteres.

Rørkasser reetableres

Nedhængte lofter reetableres og/eller males i omfang svarende til det nedtagne

Genopsætning af lamper, stik mv som har været demonteret.

Tapet, maling, fliser reetableres på og umiddelbart omkring rørkassen bedst lignende eksisterende overflader.

X

Udføres i nødvendigt omfang  og bortskaffes.

Demonteres partielt i nødvendigt omfang.

Udføres I entreprisen - Skader håndteres jfr. forsikringsmodellen - gradueret med lidt konduite.

Demonteres  i nødvendigt omfang.

Udføres i nødvendigt omfang - henstilles i lejlighed for genmontage.

Reetablering af el installationer

Udføres i nødvendigt omfang - henstilles i lejlighed for genmontage.

Demontage af sanitet

Demontage af armaturer

Borttagning af eksisterende badekar

Montage af skabe

Reetablering af rørkasser

Reetablering af lofter

Overflade finish på rørkasser

Demontage af elinstallationer, lamper mv.

Lukning af huller Huller omkring rørgennemføringer I gulve, lofter skabe, bordplader lukkes.

X Beboer rydder skabe efter anvisning fra entreprenør ved før registreringen.

Indvendig rengøring og flytte ting tilbage i skabe X Beboer udfører selv slut rengøring af skabe 

Emne

Demontage af skabe

Demontage af rørkasser

Demontage af køkkenborde

Demontage af hårde hvide varer

Tømning af skabe


