
Offertförfrågan

Masonite Beams 
tekniksupport@byggmagroup.se 
+46(0) 930-399 00

Fyll i offertförfrågan i samtliga fält och skicka sedan fullständig offertförfrågan till tekniksupport@byggmagroup.se

Förnamn Efternamn Telefonnummer 

Epost Återförsäljare / Ort Ev. kontaktperson återförsäljare

Planerad byggstart: 

Kontaktuppgifter

Adress för projektet: Stad där projektet ska byggas / snözon:

Vad ska du bygga?: Projektnamn: 

Om projektet 

Svara på frågorna nedan gällande projektet. 

Ska tak offereras? Om svaret på frågan är ja, fyll i nedanstående uppgifter. 

Takvinkel (Grader): 

Takbeläggning (Plåt, Betongplattor, osv): 

Snörasskydd (ja/nej): 

Önskas taktassar (ja/nej):

Önskad isoleringstjocklek: 

Tak 

Ska bjälklag offereras? Om svaret på frågan är ja, fyll i nedanstående uppgifter. 

Bjälklagslast (kN/M²):

Ska klinker läggas på någon del av bjälklaget (ja/nej):

Ska det vara lägenhetsskiljande bjälklag (ja/nej):

Maxhöjd bjälklag: 

Bjälklag 

Ska väggreglar offereras? Om svaret på frågan är ja, fyll i nedanstående uppgifter. 

Önskad tjocklek på väggregel: 

Vi kan komplettera med limträbalkar, pelare och beslag. 
Ska detta ingå i offerten (ja/nej): 

Väggreglar

Se checklista för underlag på nästa sida 

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJJA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ



Checklista 

Masonite Beams  
Tekniksupport@byggmagroup.se  
+46(0) 930-399 00

Följande checklista kan du följa vid offertförfrågan till Masonite Beams på lättbalkar och byggsystem. Punkterna 
som beskriv nedan behövs som underlag för att vi ska kunna genomföra en så fullständig offert som möjligt. Skicka 
offertförfrågan inklusive offertförfrågansblankett till tekniksupport@byggmagroup.se.

Ifylld offertförfrågan (se tidigare sida): 

Arkitektritning/byggnadsritning med fasad, planritningar och sektioner: 

Ange vilken väggregel du önskar*: 

Checklista vid offert hos Masonite Beams 

Skicka din offertförfrågan till tekniksupport@byggmagroup.se.  
Vid frågor eller funderingar kontakta oss på 0930 - 399 00. 

* Se hela sortimentet på www.masonitebeams.se 

www.masonitebeams.se 
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