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• Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
• Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
€ 60,- per arbeidskracht per uur.
De montage is exclusief:
• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
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d.m.v. thermostaatknop.
6 Voor onze slijpmachines kunnen we gebruik
• Het Universa
afvoeren
van3-groeps
het uitkomende frees afval;
53.003
verdeler
maken van een eigen aggregaat, u dient vooraf de
• Het Universa
monteren
van
een na-regeling en overige elektrawerkzaamheden;
53.004
verdeler
4-groeps
aanwezige stroomvoorzieningen op te geven.
• Het Universa
inregelen
van
de installatie;
53.005
verdeler
5-groeps
7 Bij twijfel over de hardheid van een vloer dient altijd
53.006
verdeler
6-groeps
• Het Universa
monteren
van
de verdeler inbouw / opbouwkasten;
vooraf een hardheidsmeting of proefslijp gemaakt
53.007
verdeler
7-groeps
• Het Universa
aftekenen
van
wanden, sparingen etc. in het werk;
te worden. De kosten hiervoor bedragen € 100,- en
53.008
verdeler 8-groeps
• Alle Universa
bouwkundige
werkzaamheden zoals sparingen in wanden en vloeren;
worden bij opdracht gecrediteerd.
53.009
verdeler 9-groepswelke betrekking hebben op het legionella risico;
• AlleUniversa
werkzaamheden
8
Indien een vloer harder blijkt te zijn dan opgegeven
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9 We maken gebruik van gecertificeerde 5-laags
zijn/haar container ter beschikking te stellen;
diffussiedichte ø 16 mm buis.

• H
 et waterzijdig aansluiten van de regelunit(s) op de primaire
cv- installatie;
• Het herstellen van beschadigingen die tijdens de infreeswerkzaamheden
aan bestaand leidingwerk zijn ontstaan.

Op al onze aanbiedingen en op alle opdrachten aan ons
zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van Albrand bv van toepassing, gedeponeerd d.d.
11-01-2005 bij de KvK te Arnhem onder nr. 09032642.
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Albrand montage bestaat uit:
1 De betreffende ruimtes dienen 1 dag van te
1 Thermostaatknop
(art.nr. 60.024)
B
H
• Snel, vakkundig
en stofarm
slijpen van sleuven
in de bestaande
dekvloer;
(mm)
(mm)
2 Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. voren
60.005) leeg, vlak en vrij van lijmresten, tegels,
• Levering en montage van de vloerverwarmingsbuis;
3 Aansluitwartel 1½” binnendraad
vloerbedekking
te zijn.
210
370
4 Kogelkraan met wartelmoer (art.nr. 53.050)
• Levering en montage van de vloerverwarmingsverdeler;
2 Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn
5 Pomp Yonos Para toerengeregeld
• Afpersen van de vloerverwarmingsinstallatie.
(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)
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