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ALLMÄNNA VILLKOR 

 

Mätning och förberedelser 

 

En förutsättning för korrekt mätning och för bästa möjliga slutresultat är korrekt monterad köksinredning. 

 

I samband med beställning av mätning ska kunden uppge 

• datum när alla förutsättningar för mätning kan väntas vara uppfyllda. Om några oförutsebara omständigheter uppstår 

under perioden mellan beställning av mätning och det meddelade mätningsdatumet som påverkar tidsplaneringen, 

måste kunden löpande informera Nerostein om detta; 

• exakt adress där mätningen ska ske, ett (eller ev. flera) kontakttelefonnummer och e-postadress. 

 

Innan mätning måste följande förutsättningar vara uppfyllda (om de är av betydelse för din bänk-/väggskiva): 

• den existerande bänkskivan måste vara borttagen (inte obligatoriskt om du önskar beställa en ny med identiska mått); 

• samtliga skåp under bänkskivan måste vara fast monterade i varandra eller i väggen, samt kontrollerade att de står rakt 

och är i lod (tillåten avvikelse per 5 m är +/-5mm); 

• alla täckpaneler ska vara monterade; 

• eluttag i väggen ska vara (temporärt) borttagna; 

• mätplatsen måste vara väl belyst; 

• området ovanför skåpen på mätplatsen måste vara tömt på föremål som kan utgöra hinder. 

• diskho, spishäll, armaturer och annan utrustning som kräver håltagning i bänkskivan för montering måste vara 

tillgängliga för mätaren i samband med mätningen. Om detta inte är möjligt, måste mätaren få exakta uppgifter om 

aktuell modell, version osv. innan mätningen påbörjas. 

• Det måste finnas framkomlig väg till adressen där mätning ska utföras, eftersom montörerna har med sig nödvändiga 

verktyg och material för att kunna utföra mätningen. 

 

Kunden kontaktar Nerostein cirka en (1) vecka innan tidpunkten för önskad mätning och bekräftar att allt är 

förberett för mätningen. Efter det tar Nerosteins representant kontakt med kunden via telefon, sms eller e-post senast en 

arbetsdag innan kundens önskade datum för att avtala om exakt dag och tidpunkt för mätningen. 

 

Nerostein utför mätningen inom vanlig arbetstid, om inte annat har avtalats med kunden. 

 

Mätaren kommer på avtalad tid till den adress kunden har angett. 

Vänligen tänk på att tidpunkten som ni har avtalat anger startpunkten för mätningen. Hur länge mätningen pågår beror på 

arbetsvolymen. 

 

Om beställning har gjorts via en köksfirma 

• och om det har gjorts ändringar i beställningen/den tillhörande köksritningen under perioden mellan beställning och 

mätning, eller om några särskilda överenskommelser har avtalats med köksfirman, som inte framgår av den ursprungliga 

beställningen, måste dessa uppgifter skickas till Nerostein innan mätning äger rum; 

• kommer Nerostein vid mätning att utgå från de senast inkomna uppgifterna och beställningens innehåll kommer inte 

att diskuteras med kunden under mätning; 

• och det framkommer avvikelser mellan den ursprungliga ritningen och de faktiska måtten under mätning, informerar 

köksfirman dig om de faktiska ändringarna och eventuella prisskillnader. 

 

Om 

• ett eller flera skåp inte har monterats och produktionsritningen upprättas på kundens begäran baserat på kundens 

uppgifter är det kunden som ansvarar för de exakta detaljmåtten; 

• försättningarna för att mätning ska kunna utföras inte har uppfyllts av kunden, måste en ny tid avtalas för mätningen; 

• mätningen måste skjutas fram/avbeställas på grund av oförutsägbara omständigheter måste Nerostein informeras 

därom minst 24 timmar innan den avtalade tidpunkten för mätningen. 

• Nerostein informeras om mätningens framskjutning/avbeställning senare än 24 timmar innan den avtalade tidpunkten 

för mätning, kommer kunden att faktureras för mätningen även om mätning inte har utförts. 
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Efter mätningen får man inte 

• ändra köksskåpens placering, eftersom en färdig bänkskiva som tillverkats efter specialmått inte går att ändra; 

• utföra finisharbeten (kakla, putsa osv.) på väggen bakom bänkskivan om dessa arbeten ändrar väggens tjocklek;  

• montera socklar på skåpen under bänkskivan. 

 

För att uppnå bästa möjliga slutresultat ber vi kunden att närvara när mätning ska äga rum, eftersom det kan uppstå frågor 

under mätningens gång där kundens åsikt behöver höras för att klargöra hur bästa möjliga slutresultat kan nås. 

 

Efter mätning undertecknar man ett kontrollblad där det finns information om de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda innan bänkskivan kan levereras/monteras. 

 

Om du själv eller din representant inte kan närvara vid mätningen, måste alla uppgifter rörande bänkskivan skickas till 

Nerosteins försäljningsavdelnings allmänna e-postadress info@nerostein.se innan mätningen. 

 

Allmänt 

 

Om 

• du vill annullera beställningen efter mätning men innan produktionen har påbörjats, kommer du att faktureras för 

mätningen; 

• du vill annullera beställningen efter att produktionen har påbörjats, kommer du att faktureras 75% av beställningens 

totalpris; 

• du vill beställa bänkskivor utan att vi utför någon mätning, tar Nerostein inget ansvar för att produktens mått passar. 

 

Vid speciellt framtagna produkter gäller inte kundens ångerrätt. 

 

Leverans sker inom den tid som har angetts i offerten som följer mätningen eller i de uppgifter som du har fått från köksfirman 

efter att beställningen har bekräftats skriftligt. 

Vi gör alltid vår bästa för att hålla den leveranstid som vi har lovat kunden. 

 

Nerostein tar inget ansvar för leveransförseningar som har orsakats av våra materialleverantörer. 

För leveransförseningar på upp till tre (3) veckor, där kunden antingen inte har mottagit produkten i full utsträckning eller inte 

alls, betalas ingen ersättning. Detta gäller för situationer där det inte är möjligt för Nerostein att göra klart/leverera produkten av 

orsaker som Nerostein inte kan rå för. 

Ifall Nerosteins leverantör inte kan leverera det beställda materialet och kunden inte vill byta material, förbehåller Nerostein rätten 

att häva avtalet. 

 

Situationer där produkten inte kan levereras/monteras hos kunden på grund av orsaker som beror på kunden betraktas inte som 

leveransförsening. I sådana fall är kunden skyldig att betala sin faktura i tid. 

 

Leverans och överlämnande av bänkskivan 

 

Det är kundens ansvar att se till att platsen där produkten ska levereras/monteras är åtkomlig på ett säkert sätt (att 

det finns parkeringsplats åt Nerosteins montörbil (= två personbilplatser) i närheten av ingången, att ev. hinder som bommar 

osv. kan passeras, att vägen, vid vinterväglag, har skottats från parkeringsplatsen till platsen där produkten ska 

levereras/monteras, att ev. hinder inomhus temporärt har tagits bort, att golvet (om så önskas) har täckts av ett tjockt, 

glidsäkert material, att väggar, skåpluckor och luckhandtag är övertäckta (om så önskas, vid försvårad åtkomst/montering 

tar Nerostein inget ansvar för skador på väggar/skåpluckor/luckhandtag)). 

 

Bänkskivans detaljer bärs in i huset via entré- eller terrassdörr. Om det behövs ytterligare bärhjälp (Nerosteins 

monteringsteam består av två personer) eller lyftkran, beställs dessa av kunden. Mätaren informerar om ev. behov av bärhjälp. 

 

Nerosteins montörer måste använda skyddsskor som kan lämna spår på golvet. 

 

mailto:xxx@nerostein.xx


 
  

 

3 | D T 0 4  A l l m ä n n a  v i l l k o r  S E  –  N e r o s t e i n  

Kunden eller kundens representant måste vara närvarande vid montering/överlämnande av bänkskivan för att kunna 

besiktiga skivan och arbetet i övrigt samt underteckna intyget om överlämnande. 

 

Om bänkskivan har beställts med leverans till kundens dörr är det kunden som ansvarar för bortskaffande av transportpallen. 

 

Montering 

 

Innan montering måste följande förutsättningar vara uppfyllda (om de är av betydelse för din bänkskiva/väggskiva): 

• den existerande bänkskivan måste vara borttagen; 

• samtliga skåp under bänkskivan måste vara fast monterade i varandra och kontrollerade att de står rakt och är i lod; 

• vatten och avlopp måste vara urkopplade; 

• eluttag i väggen ska vara (temporärt) borttagna; 

• rummet och utrymmet ovanför skåpen måste vara tömda på byggmaterial och andra hindrande föremål (det ska finnas 

gott om plats för monteringen); 

• optimal rumstemperatur på monteringsdagen och inom två (2) dagar efter montering: minimum +15°C. Vid lägre 

temperaturer kan Nerostein inte garantera hög kvalitet på silikonfyllda fogar, därför att silikons egenskaperna kan 

förändras vid lägre temperaturer. Under låga temperaturförhållanden rekommenderas att undvika silikonarbete och 

snarare ordna ett återbesök mot en extra avgift. Defekter och/eller defekter i silikon installerade vid lägre temperaturer 

täcks inte av garantin; 

• om väggen bakom bänkskivan är täckt med kakel eller liknande, måste deras underkant (som möter bänkskivan) vara 

rengjord från silikon; 

• monteringsplatsen måste vara väl belyst; 

• väggar/högskåpsidor/sittområden måste ha försetts med extrastöd (hörnbeslag, lister, sidplattor, stödben eller dylikt); 

• för att säkra tillräckligt med utrymme för montering av diskho/spis måste urtag ha gjorts i skåpens stödlister/väggarna 

(fram/bak/på sidorna) eller kantlisten ha tagits bort/bytts ut mot en aluminiumlist. Mätaren visar under mätningens gång 

var eventuella ytterligare stöd och urtag måste göras; 

• förhöjningslister/ramar måste ha monterats på skåpen för att säkra tillräcklig luftcirkulation mellan spishäll och ugn; 

• fönsterlister/dörrkarmar/väggpanel/högskåp osv. måste ha tagits bort (temporärt); 

• för att säkra tillräckligt med utrymme för montering av spis/diskho med avrinningsyta måste ugn/diskmaskin ha justerats 

in i lägre position. 

• diskho, spishäll och annan utrustning som kräver urtagningar i bänkskivan för montering och där montering ingår i 

Nerosteins beställning, måste finnas på en plats där de är synliga och tillgängliga för montörerna. 

 

Om 

• förutsättningarna för montering inte har uppfyllts av kunden, måste en ny tidpunkt för mätning avtalas; 

• förutsättningarna för montering inte har uppfyllts av kunden, men Nerosteins montörer trots allt kan utföra de 

nödvändigaste förberedelserna för monteringen, faktureras kunden för extraarbete med ett timpris på 200 EUR inkl. 

moms (minimidebitering för 1 timme); 

• monteringen måste skjutas fram/avbeställas på grund av oförutsägbara omständigheter måste Nerostein informeras 

därom minst 36 timmar innan den avtalade tidpunkten för montering; 

• Nerostein informeras om monteringens framskjutning/avbeställning senare än 36 timmar innan den avtalade tidpunkten 

för montering, kommer kunden att faktureras för montering även om montering inte har kunnat utföras; 

• förutsättningarna för montering av bänkskiva inte har uppfyllts av kunden eller om oförutsedda hinder uppstår, men 

Nerosteins montörer trots allt kan utföra de nödvändigaste förberedelserna för monteringen, faktureras kunden för 

extraarbete med ett timpris på 200 EUR inkl. moms (minimidebitering för 1 timme) 

 

I Nerosteins montering ingår 

• montering av bänkskivans detaljer, plastkilar används efter behov för montering i plan; 

• limning av bänkskivans detaljer på skåp med den metod och det lim som Nerostein väljer; 

• montering av diskho, spishäll och popup-eluttag (om de är inkluderade i beställningen, kan endast monteras om de 

finns tillgängliga vid monteringstillfället); 

• fogning mellan bänkskivans olika detaljer. 

 

I Nerosteins montering ingår inte 
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• bortskaffande av existerande bänkskiva 

• rör- och avloppsarbete 

• elarbete 

 

• montering av fönsterskivor, golvplattor, kamindelar o.dyl. 

• fogning av bak- eller sidoväggar vid bänkskivan 

 

Nerosteins montörer 

• måste använda skyddsskor 

• har rätt att vägra montera bänkskivan på dåligt monterade skåp. Om detta medför behov av ytterligare 

monteringsarbeten, kommer kunden även att faktureras för dessa. 

 

På grund av torktiden för silikon får bänkskivan varken vidröras eller användas under minst sex (6) timmar efter 

monteringen. Vi rekommenderar starkt att vänta med att beställa rörmokare eller elektriker innan bänkskivan har 

monterats. Under monteringen kan oförutsedda omständigheter uppstå och tidsåtgången för montering kan variera. 

 

Material och viktiga gränsvärden 

 

Nerostein använder naturmaterial varför de levererade bänkskivorna kan skilja sig åt i textur, mönster och ton. 

 

Materialens vikt per m2: 

• 30mm granit och marmor: upp till 87 kg 

• 30mm kvarts: upp till 75 kg 

• 12mm/20mm keramik: upp till 30/50 kg 

 

Viktigaste gränsvärden för de faktiska måtten som faller inom tillåtna felmarginaler: 

• detaljens längd 0-1000 mm ±1 mm 

• detaljens längd 1000-2000 mm ±2 mm 

• detaljens längd över 2000 mm ±3 mm 

• detaljens bredd 0-1000 mm ±1 mm 

• detaljens bredd över 1000 mm ±2 mm 

• bänkskivans tjocklek 

o 30 mm granit, marmor, keramik ± 2 mm 

o 30 mm kvarts ± 1,5 mm 

o 12 och 20 mm kvarts, keramik ± 1 mm 

NB! Två detaljer som monteras sida vid sida måste ha samma tjocklek. Tillåten felmarginal är ±0,2 mm. 

• Urtag, alla mått ±1,5 mm, hörn ±1° 

 

Fel och/eller brister 

 

Kunden måste omedelbart informera Nerosteins montörer om eventuella skador som har uppkommit under monteringen. 

Senare inkomna klagomål kommer inte att beaktas. 

 

Innan undertecknande av intyget om produktens/arbetets överlämnande måste kunden besiktiga produkten och arbetet 

för eventuella synliga fel och brister och omedelbart informera Nerosteins montörer om dessa. 

Om det upptäckta felet inte kan åtgärdas omedelbart måste kunden notera detta i intygets avsnitt 2.2.1. 

 

Genom att underteckna intyget utan reservationer (i avsnitt 2.2.1) bekräftar kunden eller kundens representant att den 

beställda produkten och arbetet har levererats och tagits emot, att kunden inte har några klagomål och att det inte finns 

några hinder för att fakturan kan betalas. 

 

Om intyget inte fylls i/skrivs under betraktas bänkskivan/arbetet som överlämnat till kunden utan klagomål sju (7) dagar 

efter monteringen. 

 



 
  

 

5 | D T 0 4  A l l m ä n n a  v i l l k o r  S E  –  N e r o s t e i n  

Prioritering av reparationsförfaranden: 

1) rättelse av defekta detaljer / installationsfel utan minskning av köpeskillingen; 

2) utbyte av produkten utan avdrag på priset (Nerostein täcker kostnader som är direkt förbundna med utbytet 

(delar), montering, bärhjälp (vid behov), rörmokare (vid behov)) 

3) avdrag på priset för den defekta produkten, om reparation inte har gett önskat resultat eller om det inte är 

möjligt att byta ut 

4) Proportionell sänkning av installationspriset (vid installationsfel), om upprepad reparation inte har gett önskat 

resultat. 

 

Reparation av fel och brister/kompensation sker inom rimlig tid med beaktande av alla omständigheter. 

Fel som beror på misstag i Nerosteins mätning eller produktion åtgärdas eller kompenseras inom rimlig tid. 

Nerostein tar inget ansvar för felaktiga mått på produkter som har tillverkats efter mått angivna av kunden. 

 

Tveka inte att kontakta oss om du upptäcker några fel eller brister på våra produkter, vi finner en lämplig lösning. 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in uppgifterna (beskrivning av 

felet/bristen samt när den upptäcktes) om varje fel/brist skriftligen och med bildmaterial (fotograferat på nära håll och på 

avstånd) till Nerosteins försäljningsavdelnings allmänna e-postadress info@nerostein.se. 

 

Reklamationsrätt och garanti 

 

Konsumentskyddslagen ger konsumenter en lagstadgad garantiperiod under vilken köparen har rätt att reklamera fel och 

brister på produkten/arbetet inom två (2) år från att köparen har tagit emot produkten/arbetet. 

 

Nerostein ger fem (5) års garanti för ytbearbetningen och arbetet. För använda material, diskhoar och detaljer som inte har 

tillverkats av Nerostein, gäller tillverkarens allmänna garanti. 

 

Köparen måste informera säljaren om felet/bristen inom en (1) månad från upptäckten av felet/bristen. 
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