Besparelse ved at vælge en Boxprofil sålbænk.
Besparelse på 2‐3 dage og 381,25 kr. pr. vindue.
Nuværende montagemetode:
TOTAL, Nuværende metode:

Der er brugt d af MU l at
ldanne et skråt underlag i
bunden af vindueshullet.

Blikkenslager ankommer l
pladsen, og måler samtlige
vinduer op. Der kan være
forskellige smig i bunden,
medmindre at MU har været
meget omhyggelig.

Blikkenslager tager lbage på
værkstedet, og frems ller de
forskellige sålbænke.

Ekstra dsforbrug:

Ekstra dsforbrug:

Underlag & tørrerid:

Grundig opmålig af grader mm.:
+ 5 min. pr. vindue.

Mur med vindueshul er udført.

+ 15 min. pr. vindue. + tørre d.

Blikkenslager ankommer l
pladsen, skære slidser for
sålbænk i murværk og limer
sålbænke fast l underlaget,
hvore er de sæ es i spænd.

TØ kan nu erne materialet som
blev brugt l at fastholde
sålbænkene i lim.

Ekstra dsforbrug:

Ekstra dsforbrug:

Ekstra dsforbrug:

Køre d, vente d og frems lling:

Køre d & tørre d:

Fjernelse af materiale & kontrol.

+ 1 dag.

+ 1 dag.

+ 3 min. pr. vindue & evt. re else.

Aﬀald fra fastholdelse
bortskaﬀes og der kan fuges
omkring vinduet.

Pris pr. vindue:

1.060 kr.

Pris for projekt:

12.720 kr.

Andre ulemper:
Vente d på projektet: 3 dage.
Løsningen er ikke lige så stærk
som boxprofilløsningen, og der
kan ikke ven leres ud under
sålbænken.

Det kontrolleres at sålbænkene
stadig sidder på korrekt
placering.
Ekstra dsforbrug:

Skal udføres af flere faggrupper.

Udførelse med Boxprofil sålbænk:

Mur med vindueshul er udført.
TØ skære slidser i murværk for
sålbænken.

TØ ldanner og klikker finish
profilet på.

TØ montere ender på
finishprofilet, og vinduet kan
fuges og færdigøres i samme
arbejdsgang.

TØ ldanner og montere
montageprofilet, der ligger som
stangvare i bilen.
Ekstra dsforbrug:
Ingen.

TOTAL, Boxprofil sålbænk:

Beregning, Nuværende metode:

Beregning, Boxprofil sålbænk:

Pris pr. vindue:

678,75 kr.

Arbejds d pr. vindue: 1,5 me.

Arbejds d pr. vindue: 15 min.

Pris for projekt:

8.145 kr.

Timeløn: 1,5x12x375= 6.750 kr.
1,5 me er inkl. 15 min. Til MU.

Timeløn: 375/60x15x12= 1.125
kr.

Flere fordele:

Materialepris: 450 kr. pr vindue.

Materialepris: 585 kr. pr vindue.

Vente d på projektet: Ingen.

Kørsel: 4x30x3,8 = 456 kr. Ex.
Moms. Inkl. moms: 570 kr.

Kørsel: Ingen, profilerne er i
bilen.

Kørsel pr. vindue: 570/12= 47,5
kr.

Pris pr. vindue:

678,75 kr.

Pris for projekt:

8.145 kr.

Sålbænkene er monteret iht.
boxprofiler's
brugsmodelbesky ede
montageteknik, som indebære
stormsikker, skjult montage med
mulighed for ven la on inkl.
dobbelt sne‐ og insektstop.
Udføres af samme faggruppe.

Ekstra dsforbrug:

Ekstra dsforbrug:

Ingen.

Ingen.

Pris pr. vindue:

1.060 kr.

Pris for projekt:

12.720 kr.

Forudsætninger:
Timeløn: 375 kr/ me inkl. moms.
Materialepris: +30% for en komplet Boxprofil løsning.
Projektet indeholder 12 vinduer med sålbænke.
Pladsen er 30 km. væk fra blikkenslagerværksted. Statens KM sats følges.

