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Industri Betons standardvilkår for gelændermontage 

1  Standardvilkår for gelændermontage 
 
1.1 Skal Industri Beton udføre gelændermontage, gælder følgende i tillæg til Industri Betons salgs- og 

leveringsbetingelser og evt. tillige Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage.  
 
2 Forudsætninger  
 
2.1 Kunden skal sikre fri tilkørsel med lastbilkran til de enkelte opgange, hvor der skal monteres gelæn-

der. Gelænderne skal kunne aflæsses maksimalt 2 m fra indgangen til den opgang, hvor de skal mon-
teres.  

 
2.2 Ved gelændermontage på altaner skal der være jævnt, frit underlag med korrekt bæreevne (for 

kran/lift) langs facaden, hvorpå montagen skal foregå.  
 
2.3 Trapperum skal være ryddede og skal afspærres for andre håndværkere end Industri Betons montø-

rer, så arbejdet kan udføres så kontinuerligt og uforstyrret som muligt og i henhold til gældende sik-
kerhedskrav.  

 
2.4 Inden montage af permanent gelænder, afmonterer Industri Beton midlertidigt gelænder i de enkelte 

opgange og lægger disse på de enkelte etager. Fjernelse af midlertidige gelændere er ikke en del af 
Industri Betons ydelse.  

 
2.5 Kunden skal sikre, at belysning, vand samt el-udtag stilles vederlagsfrit til rådighed for Industri Beton. 

Som minimum udført som anvist i ”Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen”.  
 
3 Ansvar  
 
3.1 Risikoen for gelænderet overgår til kunden ved endt montage af det enkelte gelænder. Det er således 

kundens risiko, at gelænderet efter montagen ikke beskadiges af andre aktiviteter inden afleveringen 
af det færdige byggeri, ligesom det påhviler kunden at sikre evt. vedligehold. Overdragelsen bekræf-
tes ved kundens underskrift. 

 
4 Omfang  
 
4.1 Hvis der er behov for at bruge andet materiel end almindelige stiger, som f.eks. stillads, lift og andet 

udstyr, skal kunden stille dette til rådighed uden omkostninger for Industri Beton. 
 
4.2 Industri Betons gelændermontage omfatter ikke: Slutrengøring af trapperum, rengøring af eventuelle 

ikke afdækkede bygningselementer for slibestøv, deltagelse i dækning af fællesomkostninger til drift 
af byggeplads og affaldshåndtering.  

 
5 Tidsplan  
 
5.1 Montage udføres inden for normal arbejdstid. Trapperum kan ikke anvendes af andre under montage 

og klargøring heraf.  
 
5.2 Forsinkes eller hindres udførelsen af montagen, kan Industri Beton kræve sig kompenseret økono-

misk for de omkostninger, der måtte følge heraf, som f.eks. forgæves kørsel, spildtid og manglende 
dækningsbidrag.  

 
5.3 Varsling af udførelse af gelændermontage skal ske til Industri Beton mindst 10 arbejdsuger, før arbej-

det ønskes påbegyndt.  


