
Prisliste servicearbeid på kirkegårdene i Vesterålen 2019         

Garanti på alt av montering av gravstein. 
Skjevheter og sig, grunnet tele eller vind etter de to første vintre rettes gratis.

Servicebil, innhenting, utkjøring og rigg.   Pr. monument. 1400
 (Gjelder standar gravstein, (ikke limt/støpt fast) maks 85 cm bredde, og maks 130kg)

Montering
Montering av gravminne (standard str) 1500
Montering av bedplate 500
Montering av bedrammer /kantstein 600
Montering av liten minnestein u/sokkel 600
Montering av selvanningskasse / vanningstank 700
Montering av lykter 500
Montering av vaser 500
Montering av bronse /aluminiums fugler  500
Montering av bronse / aluminiums artikler; blomster, kors o.l. 500
Montering av spesielle større oppdrag Pris på forespørsel
Oppretting, bolting og sikring

1500
Oppretting av ekstra store monument, og stein som ligger nede. Fra 2000
Oppretting av veltet monument (standard str) Fra 2000
Oppretting av blomsterbed 500
Oppretting av sokkel/fundament som er støpt Pris på forespørsel
Oppretting av spesielle større oppdrag Pris på forespørsel
Planering, rydding  og såing av gravsted. 600
Sikring av monument med rustfrie bolter pr. bolt 500
Ekstra sikring av monument,  rustfrie stormbolter pr. bolt 800
Timearbeid pr time (fast pris på forespørsel) 800
Oppussing
Rens/ vask av gravminne. (Må normalt utføres før fornying av skrift.) 900
Oppussing av 1. navn i gull eller lakk polert overflate 2000
Oppussing av påfølgende navn i gull eller lakk (pris pr stk) 1650
Oppussing av ornament i gull eller lakk på polert overflate 1000
Oppussing av 1. navn i gull eller lakk på ru/natur overflate 3000
Oppussing av påfølgende navn i gull eller lakk på ru/natur overflate 2500
Oppussing av ornament og minneord i gull eller lakk på ru/natur overflate. Fra: 1000
Oppussing av navn /ornament i lakk på marmor                           Pris på forespørsel
Skrifttilføyelser
Innhugging av 1 navn i gull eller lakk, polert overflate 4800
Innhugging av påfølgende navn i gull eller lakk, polert overflate 2000
Innhugging av minneord og ornament i gull eller lakk, polert overflate 1000
Innhugging av 1 navn i gull eller lakk, ru/natur overflate 5800
Innhugging av påfølgende navn i gull eller lakk, ru/ natur overflate 2800
Innhugging av minneord og ornament, gull eller lakk, ru /natur overflate.  Fra: 1500
Fast minstepris for bronsenavn 8200,-       Gullforgylt eller fornikklet o.l.  12500,-

(Ettermontering av bronseskrift inntil 40 tegn.)

Gjennbruk av gravstein , omsliping og saging.
Saging av rot  på monument Fra: 1500
Klyving / saging av naturstein pr. flate / kutt Fra: 3000
Omsliping, nedsliping  og  ny polering av framside. Fra: 4200

Tillegg for fastlimte monument/arbeid på graven. Fra kr. 1000,-

Ved spesielle større oppdrag  - pris på forespørsel.

I prislisten er 25% mva inkludert.

Oppretting /sentrering /heving/flytting av monument


