Ort: Skogås, januari 2022
Projekt nr:
Projekt/Båtklubb:
Arbetet startar datum:

BLÄSTRING AV BÅTAR, BESTÄLLNING 2022
Offert blästring båtar.
Omfattning

Avser plastbåtar.
Arbetsbeskrivning

*Resor t o r (StorStockholm)
*På- och avetableringar
*Ventilation med filter monteras för att få undertryck i arbetsområdet
*Intäckning
*Omhändertagande av blästeravfall.
Övrigt

Båtägare ser till att:
*Bottna marken med en presenning eller liknande, så vi kan samla upp avfallet.
*Ser till att båten har ordentliga stöttor. Vi tar oss rätten avgöra om vi känner oss trygga att lossa stöttor
för att blästra under.
(Inget prisavdrag i det fall att blästring inte utförs.)
*Bäst årstid för blästring av båtar är höst.
*Damm kommer hamna på båten. Båtägaren får räkna med en rengöring, vilket bör ske så snart som
möjligt efter blästring.
*400v 16amp uttag finns på plats, för att kunna ansluta ventilation
*En representant måste finnas på plats vid arbetet start, för att släppa in oss och för att visa på plats.
*Vi har inte möjlighet att vara behjälpliga med bottenmålning.
*Mindre båtar går att ta till vår verkstad för blästring och målning.
Kontakta oss för priser!
Beställning
Beställningen skall vara skriftlig.
Den skall vara tydlig och innehålla:
*Namn, personnummer och fullständig adress
*Båttyp med ev kännetecken
*Speciell info/önskemål
*Hur man märkt båten för att identifiera rätt båt med rätt ägare
*Övriga ev önskemål
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Uppgifter om pris
Intäckning, avtäckning samt omhändertagande av
täckmaterial båtar upp till 30 fot
Intäckning, avtäckning samt omhändertagande av
täckmaterial båtar upp till 40 fot

5 500 kr
6 500 Kr

Blästring enligt arbetsbeskrivning:
Max 22 fot (Max 6,6 meter)

11 500 kr

Max 30 fot (Max 9 meter)

14 500 kr

Max 35 fot (Max 10,5 meter)

18 500 kr

Max 40 fot (Max 12 meter) (Båtar över 40 fot på offert!)

22 500 Kr

Uppsamling, transport, deponi av blästeravfall i
miljöstation per båt. Miljörapporterings kostnad och
transportdokument ingår i priset.

6 000 kr

*** Epoximålning köl, d v s skyddsmålning 2 lager.
(inkl arb, färg och förbrukningsmaterial)
Epoxifärg, kr/ liter (Förpackning om 3 lit alt, 10 lit)
Spackling & Slipning båtar inklusive materiel

2 500 kr
220 kr
720 Kr/Tim

*** Epoximålnigen av kölen vi utför är bara en första målning för att skydda mot uppkommande
av rost närmsta dagen, det är inte ett fullgott skydd utan måste ganska omgående kompletteras
med fler lager epoxi av båtägaren själv för ett fullgott skydd mot rostangrepp
efter att vårt arbete är utförts.
*** OBS! Stål-båtar samt plastbåtar med böldpest är något annat och då gäller inte denna prislista
Betalningsvillkor
10 dagar netto. Angivna priser inkluderar moms.
Leveranstid
Enligt ö k.
Övrigt/Övriga villkor
Innehar ansvarsförsäkring
Innehar entreprenörsförsäkring
Kvalitetscertifierade enligt ISO9001
Miljöcertifierade enligt ISO14001
Arbetsmiljöcertifierade ISO45001
Offerten giltig under 2022, Om inte annat är överenskommet.
Vi använder endast godkända blästermedel.
(Sjösand innehåller kvarts, vilket är förbjudet att blästra med av arbetsmiljöskäl)

Fräsarvägen 5 B
(Länna industriområde)
142 50 Skogås

Tel 08 771 73 44
Öppettider 07:00 – 16:00

info@allblastring.se
allblastring.se
Org nr 556356-9283

Kontaktperson
Gällande frågor kring budget och arbetsbeskrivning, vänligen kontakta:
Mikael Andersson
Tel vxl:
08 771 73 44
Tel mob: 070 426 47 73
Mail: mikael.thorsell@allblastring.se
Mail:boats@allblastring.se
Vänliga hälsningar
Peter Tilder
Allblästring
Fräsarvägen 5B
142 50 SKOGÅS

http://allblastring.se/2015/11/13/blastring-av-batar-se-filmen/
http://allblastring.se/2012/10/10/trott-pa-att-slipa-din-bat-vi-kan-hjalpa-dig/
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