BAS och PLUS – två valmöjligheter
Stockholmshem erbjuder två nivåer vid målningsarbeten. Du som kund kan välja nivå utifrån vad som passar bäst
för just dig och din lägenhet. När du gjort ditt val lämnas beställningen vidare till målarfirman för utförande. BAS
är det billigare alternativet medan PLUS kostar lite mer. Prisskillnaden varierar från utrymme till utrymme. Du
hittar priserna i vår prislista.

Vad skiljer de olika nivåerna åt?
Det som skiljer de båda nivåerna åt är omfattningen av underarbetet som görs innan målningen eller
tapetseringen påbörjas.
BAS - Vid BAS kommer igenspackling av hål och mindre skador att utföras samt en viss slipning och grundning.
PLUS – Vid PLUS kommer det förutom igenspackling av hål även att utföras en mer omfattande slipning och
grundning för att på så sätt uppnå ett jämnare slutresultat.

Hur bedömer jag ytan som ska målas/tapetseras?
Vid val av behandling ska du börja med att titta på väggarna i dagsljus så att en eventuell släpljuseffekt framträder
tydligt. När du tittar bör avståndet till väggen vara 1-2 meter. På så vis ser du tydligast de skavanker som kan
finnas på väggen. Du kan självklart även känna på väggarna för att upptäcka ojämnheter och defekter.

Några frågor du bör ställa dig innan du väljer mellan BAS eller PLUS
1) Väljer du inför att göra om i t ex ett barnrum som är under ständig förändring med mycket saker på
väggarna?
2) Handlar det om en tambur eller ett utrymme utan direkt ljusinsläpp?
3) Har du minimalt med inredning i rummet och ljuset flödar in längst väggarna?
4) Gäller det ett fullt möblerat rum med t ex flera bokhyllor och tavlor?

Välj BAS







När du vet med dig att det kommer upp bokhyllor och tavlor längst med väggarna.
När rummets väggar inte ligger med direkt solinstrålning.
När du bor i en lägenhet där väggarna redan har en slät, jämn och fin yta.
Vid omtapetsering när enbart en tapetskarv är synlig.
När du vill förnya med en ny väggkulör eller tapet i det för övrigt fina rummet.
När dina krav på slutytan inte är så hög.

Välj PLUS









När du har högt ställda krav på väggarnas jämnhet och utseende.
När du har daglig solinstrålning längs med väggarna som gör att defekter framträder.
När väggarna är frilagda och du har minimalt med möbler som täcker.
När du bor i en äldre lägenhet där väggar har tapetserats och målats flera gånger.
Vid omtapetsering där tidigare skarvar eller struktur är synlig.
När du ser spår efter tidigare skador, exempelvis från spacklingsarbete, bristfällig målning eller
tapetsering.
När du väljer färg eller tapet i starka kulörer, vilket bidrar till att defekter och skavanker framträder
tydligare.
När du väljer att måla på en tapetserad yta.

Mer information
Upplev gärna dina val innan du bestämmer dig. I våra Fint Hemmabutiker finns referensytor att titta på som visar
skillnaden på BAS och PLUS tillsammans med andra inredningstips. Det går också bra att kontakta vår
Kundtjänst för tips och vidare guidning. Välkommen!

