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Montageanvisning 

 

Projekt: Eksempel 
 
Montageanvisning for præfabrikerede badekabiner 
Badekabine med betonbund og letbeton vægge og loft 
 
1. Badekabinerne leveres på lastbil i hele læs uaflæssede. 
 Der skal være frie tilkørselsforhold for min. 40 fods trailer. 
 Holdepladsen skal være stabil. 
 Afkaldstiden er 7 hverdage fra leveringstidspunktet. 
 Afkaldet kan ændres frem til 5 dage fra leveringstidspunktet. 
 Der er indregnet 2 timer til aflæsning regnet fra det aftalte leveringstidspunkt. 
 Hele timers ventetid udover 2 timer faktureres med 600,00 kr i timen. 
 Badelement A/S har modsat 2 timers respit på leveringstidspunktet, hvor der ikke fra køber kan  
 kræves ventetidsgodtgørelse. 
 Leverancerne afkaldes pr. e-mail til 
 

Badelement A/S 

Levysgade14, st. 
8700 Horsens 
Tlf.:  76269600 
E-mail: afkald@badelement.dk 
 
Ved afkald skal opgives læs nr. i henhold til læsseplanen samt tidspunkt for leverancen. 
Ved leverancens ankomst til byggepladsen skrives ankomsttidspunktet på fragtpapirer. 
Ved modtagelsen kontrolleres kabinen før aflæsning for udvendige synlige skader. Specielt afløb 
under bund og gulvafløb. Evt. skader påføres fragtpapirer og ved endt aflæsning kvitteres for   
modtagelsen. Montøren skal være behjælpelig med, at skubbe lastbilens pressenningskapel frem og tilbage 
for aflæsning. 
Ved endt aflæsning skrives tidspunktet på fragtpapirerne. 

 
Såfremt leverancen ikke er bekræftet pr. E-mail af Badelement A/S indenfor 48 timer skal Badelement A/S 
kontaktes for bekræftelse. Dette aht. at bestillingen kan være fejlleveret eller bortkommet på anden vis. 

 
2. Kabines vægt er beregnet til ca. 875 kg. / pr. m2. 
 
3. Der medleveres neoprenopklodsningsmateriale i form af neoprenklodser f.eks. 10 x 100 x 200 mm.  
 Opklodsningsmaterialet placeres i henhold til medsendte neoprenopklodsningsplan og udnivelleres i  
 henhold til medsendte dørtrinsdetalje. 
 Yderligere opklodsningsmateriale i form af stålpladeklip medleveres ikke. 
 Såfremt der anvendes mindre plastopklodsningsmateriale skal der altid placeres en min. 5 x 100 x  200 mm. 
 stålpladeklip, dog altid neoprenpladens størrelse, mellem neopren og plastopklodsning som trykfordeling. 
 
4. Kabinerne løftes af lastbilen og hejses ind i bygningen med kran. Kabinen anhugges i de monterede  
 3 eller 4 stk. wirestropper, som forbliver permanent på kabinen.   
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5. Der skal anvendes løftewire med en minimum længde på 400 cm. Der skal løftes i alle løftepunkter.  
 Om nødvendig anvendes løft med udligning. Vandret træk må ikke forekomme. 
 
6. Såfremt kabinerne mellemlagres skal de placeres på min. 4 opklodninger, 100 x 100 x 100 mm af hensyn  
 til udstikkende gulvafløb. Lagerpladsen skal være plan og stabil. 
 
7. Ved montagen må loftet ikke betrædes og horisontal justering af kabinen må kun foregå på kabinens bund  
 og ikke i dørzonen. 
 
8. Før montage kontrolleres, at evt. udsparing for gulvafløb er korrekt placeret samt at dækket i  
 montageområdet er afrenset for betonrester og lignende. 
 
9. Kabinen placeres på det i forvejen udnivellerede opklodsningsmateriale. Kabinen placeres så nær  
  tilstødende vægge som muligt uden at have kontakt mellem betonvægge og kabinens betonvægge dog min  
 10 mm. afstand. Kabinen er ved døren forsynet med et 1 meter mærke, der er målt fra færdig gulv i kabinen. 
 Dette anvendes til efterfølgende montagekontrol af kabinens højdeplacering. Det kontrolleres tillige efter 
 endt montage, at kabinen er korrekt monteret i lod og vage, ved med en lodstok at kontrollere loddet på 
 kabinens synlige hjørne i bygningen. 

Lodpunkterne er markeret på kabinens synlige vægge med markeringsspray. Er kabinens vægge ikke i lod, 
skal der foretages en justering af opklodsningen. 

 Er kabinen monteret korrekt iht. ovenstående, vil faldet på gulvet være korrekt. 
 
10. Tolerancer. 
 Udvendige mål, +/- 5 mm 
 Planhed underkant kabinebund +/- 5 mm 
 Desuden gælder Bips publikation A24 – BO 23 
 
11. Der skal tages hensyn til følgende forhold: 
 Installationer placeret ovenpå kabinen, så som ventilationskanaler, downlights, vandrør ol. 
 Installationer i installationsskakt, så som cisterne, vandrør, afløbsrør og el installationer. 
 Gulvafløb og afløbsrør bygget ned under kabinen. Disse må ikke stødes mod andre bygningsdele ol. 
 Plastbeskyttelse skal forblive ubeskadiget og må ikke fjernes før bygningen er vandtæt. 
 Døremballageplade skal forblive påmonteret og kabinen skal forblive aflukket. 
 Al emballage fjernes af køber. 
 Lukning imellem overkant badekabine og ovenliggen dæk skal ske med et flexibelt materiale, f.eks skum  
 eller acryl fuge. 
 Der må ikke laves en fast forbindelse med cementbaseret lukning. 
 
12. Kabinerne skal beskyttes mod vejrlig under lagring på byggepladsen og efter montage i råhuset,  
 indtil bygning har tæt tag. Der skal tages hensyn til, at der ikke løber vand ned gennem  
 bygningen, specielt gennem installationsskakterne. Det påhviler køber at udføre denne kontrol  
 og beskyttelse. Evt. skader som følge af ovenstående vil kun blive udbedret mod betaling. 
 Badelement A/S medleverer til hver kabine en presenning samt surringsbånd. Det påhviler køber, at   
 montere denne således, at kabinen er beskyttet mod vejrlig. Dette skal ske ved såvel  
 mellemlagring på byggeplads, som når kabinen er endeligt monteret i bygningen. 
 Presenningen skal være monteret fuldt dækkende badekabinen og være stramt udspændt, så den  
 afleder regnvand. Presenningen strækkes for at tømme eventuelt vand af inden den fjernes af køber. Det er 
 vigtigt at der ikke bliver vand liggende oven på kabinen, da dette siver ned og giver skader. 
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13.  Efter levering gennemfører montør fra Badelement A/S gennemgang på byggepladsen, hvor  
 evt. montageskader samt fuldstændigheden af leverancen fastlægges. Der deltager en ansvarlig  
 person fra køber. Gennemgangen foretages etagevis. Der udarbejdes en protokol som  
 underskrives af begge parter. 
 Herefter er ansvaret for efterfølgende skader på kabinerne samt tyveri overgået til byggeledelsen. 
 Fjernes døremballagen før denne gennemgang overtages kabinen af køber i dennes tilstand. 
 
14. Badekabinens døremballage er udført to-delt. Den nederste del på ca. 20 cm i højden kan afmonteres for, at 

lave kontrol af vage i døråbningen. Denne skal genmonteres efter kontrol. Den nederste del af 
døremballagen kan afmonteres, når gulvlægger skal udnivellere niveauet for trægulvene i rummene omkring 
badekabinen. Efter denne udnivellering monteres den nederste del IKKE. 
 Døremballagen er tilpasset dørhullets størrelse, således at den kan forblive på under malerarbejderne i 
bygningen og til et så sent tidspunkt som muligt. 

 

15.  Kabinerne leveres rengjorte fra fabrik, hvor alle faste partikler er fjernet. Køber skal foretage en 

 slutrengøring af kabinerne før aflevering. 
 
16. Der skal være speciel opmærksomhed ved boring i vægge af anden entreprenør. Der må kun  
 bores i en dybde af 35 mm samt med boremaskine uden slag. Såfremt der ved boring rammes   
 armeringsjern skal boringen afbrydes og der skal findes ny hulplacering.  

Der må ikke bores i område med indstøbte vand, varme og el-rør. Der skal holdes en friafstand, på 100 mm  
fra center på indstøbte rør, til begge sider. Indstøbte rør kan identificeres ved at rekvirere vore 
badekabinetegninger. 

 
17. Badekabinens døråbning er forsynet med 6 stk indstøbte plastskrueklodser (placering fremgår af 
 produktionstegninger). 
 Dørkarm fastskrues i disse indstøbningsklodser. 
 Karmskruer skal skrues fast midt i klodserne. 
 Karmskruer må maximalt være 4,2 mm i tykkelse. 
        Der skal forbores i plastskrueklodserne før fastskruning af karm. 
 
18. Byggeledelsen skal være opmærksom på, at den samlede vandinstallation er udskyllet for urenheder før  
 ibrugtagning. 

Udføres dette ikke i tilstrækkelig grad, vil det medføre, at cisterne, håndvaske og brusearmaturer vil tilstoppe 
og kræve rensning op til flere gange efter, at byggeriet er taget i brug. Udskyldningen skal foretages af 
byggeriets VVS entreprenør. 
Henstår lejlighederne ubeboede efter aflevering, skal bygherren regelmæssigt udløse skyllet i cisternerne 
samt åbne for blandingsbatterierne, for at undgå, at disse sætter sig fast pga. kalk og efterfølgende ved 
ibrugtagning skal justeres. 

 
19. Byggeledelsen skal være opmærksom på, at varmesystemet før ibrugtagning udluftes grundigt, da der ellers 

er mulighed for, at specielt gulvvarmen vil have vanskeligt ved at fungerer. Udluftningen skal foretages af 
byggeriets VVS entreprenør. Leveres gulvvarmesystem med rumtermostat og reguleringsventiler, er 
returventilens forindstilling indstillet på 4 fra fabrik. Ønskes anden indstilling skal dette foretages af 
byggeriets VVS entreprenør. Returventil er desuden indstillet på 2,5 fra fabrik i returvandstemperatur. 
Ønskes anden indstilling skal dette ligeledes foretages af byggeriets VVS entreprenør. 
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20. Montagekvalitetskontrol. Følgende punkter skal medtages i montageentreprenørens kvalitetskontrol. 
 1.   Før montage. Kontrol at udsparringer for afløb i dæk er korrekt placerede. 
 2.   Kontrol at afløb der ligger under underkant kabinebund ikke er beskadigede ved montage. 
 3.   Kontrol at gulvafløb ikke er beskadiget under montage. 
 4.   Højdekote kontrolleres efter 1 meter mærke på badekabinens dørvæg. 1 meter mærke er afsat fra     
              badekabinens færdige gulvkote. 
 5.   Kontrol at kabinens vægge er monteret i lod på angivne lodpunkter. 
 6.   Montageskader på udvendige vægge. 
 7.   Kontrol at plastbeskyttelsesfolie er intakt samt at presenning er korrekt placeret og fastgjort på kabinen. 
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