Beställningsguide
Du kan handla hos oss som privatperson, varv, industri eller butik. Priserna på hemsidan avser
privatpersoner och priserna inkluderar moms.
Våra produkter är många och de kan kombineras på många sätt. Vi behöver din hjälp för att snabbt och
enkelt erbjuda dig ett komplett och lättarbetat system.
Fundera över vilka ytor som ska behandlas. Över eller under vattenlinjen?
Fundera över ytans material?
Fundera över ytans skick  är ytan i bra eller dåligt skick? Mejla gärna en bild till oss om du är osäker.
Räkna ut ytans storlek. Använd gärna vår kalkylator som du finner under kundverktyg.
Välj en eller flera produkter och lägg i inköpslistan, eller mejla oss istället så ger vi dig ett komplett
förslag med en materiallista som vi kan använda som underlag när du vill beställa.
Om du skapar en inköpslista och skickar till oss så gör det ingenting om det saknas en produkt, eller
att du skrivit i fel antal. Vi kommer att gå igenom din inköpslista och därefter mejlar eller ringer vi er.
Inköpslistan är s a s ett sätt för dig att “komma igång”, det är inte en bindande beställning.
Fyll i dina personuppgifter i inköpslistan.
Fyll i kommentarfältet med uppgifterna om ytan (steg 14). Dubbelkolla att ditt postnummer och
mobilnummer stämmer!
Om du vill handla hos oss med faktura skriver du även ditt personnummer i kommentarfältet.
Om du vill få din beställning skickad till dig på en annan leveransadress än fakturaadressen så fyller
du i det i kommentarfältet.
Vi skickar inget till dig förän vi fått din beställning bekräftad, antingen via mejl eller telefon.
Alla leveranser sker med Schenker och SMSaviseras. Leveranser till företag sker direkt till dörren.
Ange om ditt företag har udda arbetstider, lunchstängt, portkod etc., annars riskerar du att
senare debiteras för extra utkörning.
Observera att vi inte brukar öppet köp.
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