Svar på ofte stillede spørgsmål

Hvilken slags befæstelse i jord: Alle vore emner er som standard udført med imprægnerede stolper
til nedgravning i jord - En løsning som giver en god stabilitet. Nogle kunder ønsker dog, at sætte
stolperne på stolpesko, stolpesten eller lign. hvilket også kan være en mulighed, blot man tager
hensyn til om der er tale om fritstående stolper (carport) eller stolper til skur. Imprægnerede stolper er
ikke imprægneret på samme måde som for 30 år siden. Hvorfor det også kan være svært, at svare på
hvor længe de holder i jorden. Dog skal det nævnes, at vi kun benytter NTR godkendt
(totalimprægneret) klasse A imprægneret træ til stolper. Det kan i visse tilfælde også være en god idé
også at kontakte sit forsikringsselskab og høre dem om deres mening.

Isolering af skure med fladt tag: Der er specielt et spørgsmål, som må besvares ofte - nemlig om
isolering af skurer med ”fladt” tag. Og lad os slå det fast: Skal loftet isoleres, kan det kun gøres ved
enten at benytte et plast-termotag, som isolerer i sig selv, eller ved at lægge fast tag med 1 eller 2 lag
tagpap og med isolering mellem spærrerne. Begge løsninger er forholdsmæssig dyre. Hertil skal det
dog siges, at der er flere af vores kunder, som vælger en billigere løsning med ståltagplader (gerne
med kondensreducerende belægning) udført med et ventileret luftrum mellem undersiden af
stålpladen og isoleringen. Flere kunder har meldt positivt tilbage omkring denne løsning, hvorfor vi
også sælger den, men det er ikke en løsning som producenten af tagpladerne kan stå inde for – altså
ingen garanti.

Andre løsninger end standard: Ønsker man andre løsninger som f.eks. beklædninger i lærketræ,
vandrette beklædninger, andre tagbeklædning, sammenbygning med eksisterende hus eller isolering af
gulv, vægge og loft, er det nødvendigt, at tage kontakt til vores rådgiver, så vil han være behjælpelig.

Seriecarporte (sammenbyggede carporte til f.eks. bolig- eller grundejerforeninger): Som hovedregel
udarbejder vi ikke tilbud på seriecarporte til bolig- eller grundejerforeninger. Vores erfaring er, at vi
kun i få tilfælde når frem til en egentlig ordre.

Opmåling: Vi tager ikke på kundebesøg. Det vil sige, vi foretager ikke opmåling på kundens adresse,
vi arbejder ud fra de skitser/ tegninger og andet materialer som kunden præsentere for os. Husk at
aftale tid med vores rådgiver når det drejer sig om skræddersyede løsninger.

Rabat: Der ydes ikke rabat eller lignende på vores priser.

Betaling: Betaling skal ske senest 7 dage før første levering.

Opsætning: Vi foretager ikke opsætning,
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