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Forudsætninger for Novoferm montage 
Nedenstående forhold skal være klar ved opstart af montage med mindre andet er aftalt særskilt og fremgår 
af ordrebekræftelsen. 

 

 Montagefast underlag jf. karmtegning 
Herunder underlag for fjeder, støtteleje og tromle 
 

 Gulvunderlag hvor port/dør lukker tæt skal være vandret og plan 
Novoferm kan ikke garantere for portens tæthed, hvis dette ej overholdes og udført i henhold til 
gældende tegninger 
 

 Der skal være fremført strøm jf. ordrebekræftelse / bilag 
For industrielle porte gælder som standard fødestrøm 380V CEE 16A stik. Ved frekvensomformer / 
batteribackup (UPS) gælder 230V CEE-stik for tilslutning. Styringsboks monteres som standard 1,5 
meter fra gulvniveau. For garageporte glæder fremføring af 230V stik med jord.  
 

 Indkøring på byggestrøm 
Hvis porte indkøres på byggestrøm, forudsættes at de 3 faser vender korrekt. 
Tilkaldes Novoferm efterfølgende debiteres ekstra arbejde særskilt. 
 

 Der skal være ryddet i portens åbning, i og omkring. 
Pladsen i og omkring portåbningen skal være ryddet. Som udgangspunkt gælder min højde + 2000 
mm bag port. Ved horisontalt monteret brandskydeporte gælder for min. sideplads (åbenretning) 
portens bredde x 2,5. Kørefast underlag forudsættes, hvis der anvendes lift.  
 

 Der stilles 230V til rådighed for udførelse af montagearbejde 
Dette for håndværktøj til montage og opladning af værktøj 
 

 Ved dørmontage herunder branddøre 
Dør hul er udført jf. ordrebekræftelse på plan og vandret gulv 
 

 Levering og opbevaring 
Levering kan forekomme op til en uge før montage finder sted og forudsætter kørefast underlag for 
truck. Det påhviler altid kunden at opbevare leverance på ansvarlig vis. Skader og mangler påført 
leverancen i modtagerens varetægt, er fragtfører og Novoferm uvedkommende.  
Bortskaffelse af emballage påhviler køber og er Novoferm uvedkommende jo mindre andet er aftalt 
særskilt.  

 

 Skal montagearbejde udføres af flere omgange, herunder indkøring af porte vil dette blive debiteret 
særskilt efter gældende timetakst. Det gældende ligeledes ved forgæves kørsel.  
 

 Udsættelse af montage skal være Novoferm i hænde min. 10 arbejdsdage inden planlagt montage. 
Novoferm forbeholder sig ret til at fakturere evt. omkostninger, der som følge af sen ændringer ikke 
kan refunderes på anden vis. Herunder gælder bl.a. leje af lift, overnatning til montører, m.v.  
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