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Målning vägg 

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund 

montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast 

pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på 

att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du 

kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist 

inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en 

tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners 

är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt 

gällande föreskrifter. 

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli 

korrekt är hur stor yta som ska målas, hur underlaget ser 

ut samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till. Vi 

behöver också veta om du vill ha hjälp med några 

tilläggstjänster som till exempel spackling av 

skruvhål/mindre skador eller målning av element, insida 

fönster eller liknande. 

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för 

projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om 

inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur 

mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna 

hjälp från någon av våra säljare. 

Vår väggmålningstjänst innefattar slipning samt fogning av 

hörn/kanter. Tidigare väggfärg bör vara av en ljus kulör. I 

målningstjänsten ingår 2 strykningar av valfri ny kulör. 

 

Förutsättningar Målning vägg 

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt 

offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om 

det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är 

uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta 

tillkomma.  

En grundläggande förutsättning är att det inte finns 

några större skador på det som skall målas. Finns det 

mindre skador (c:a 1mm djupa) kan du köpa till 

tjänsten spackling så åtgärdar hantverkaren dessa. 

Allt material som skall användas skall finnas på plats i 

anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras, om 

inte annat avtalats med BAUHAUS. 

Töm rummet som ska målas på möbler. Gardiner och 

persienner ska vara nedtagna. 

Tidigare väggfärg bör vara av ljus kulör.  

Målning av sot- och nikotinskadade väggar ingår ej.  

 

 

 

 

 

Checklista målning vägg 

Väggfärg, beräknat efter totalt antal kvm som ska 

målas och enligt vad som står på burken + 10% spill 

eftersom rollern suger upp en hel del färg. 

Maskeringstejp. 

Skyddspapp/-plast 

Målarfog  

 

Att tänka på målning vägg 

Ett bra underlag. En grundläggande förutsättning för 

att köpa målningstjänster av BAUHAUS är att det inte 

finns några större skador på det som skall målas. 

Finns det mindre skador (c:a 1mm djupa) köper du till 

tjänsten Spackling (inför väggmålning), då kan 

hantverkaren åtgärda dessa. För ett lyckat resultat 

behövs väggen spacklas innan målning. 

Töm rummet på möbler. Inför det att hantverkare 

kommer för att utföra målningstjänsten ska rummet 

som ska målas vara helt tömt på möbler. Vid målning 

av vägg ska gardiner och persienner vara nedtagna. 

 

 


