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Η εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα στο σπίτι σας είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ - και όπως
κάθε μεγάλη ανακαίνιση, υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν το κόστος.
Αυτό όμως δε σημαίνει απαραιτήτως ότι η προσθήκη ανελκυστήρα στο σπίτι θα εκτινάξει
στα ύψη τον προϋπολογισμό σας. Μερικές απλές συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν να
διατηρήσετε το κόστος σας σε χαμηλά επίπεδα από το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του
ανελκυστήρα, έως την μετέπειτα συντήρησή του.

Σχεδιασμός: Η προσθήκη ενός ασανσέρ στο σπίτι σας είναι μια συναρπαστική διαδικασία.
Όταν το ανακοινώσετε στην οικογένεια και τους φίλους σας, κατά πάσα πιθανότητα θα
έχουν άφθονες προτάσεις που ενδέχεται να ανεβάσουν το κόστος. Ένα ασανσέρ σίγουρα
μπορεί να προσθέσει αξία στο σπίτι σας, αλλά είναι σημαντικό να τηρήσετε τον αρχικό
προϋπολογισμό σας. Αποφασίστε ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες σας και τι απαιτείται
για έχετε ένα λειτουργικό ασανσέρ.

Απλότητα : Όσο περισσότερες αναβαθμίσεις και χαρακτηριστικά σχεδιασμού προσθέτετε
στον ανελκυστήρα σας, τόσο πιο ακριβός θα είναι. Συζητήστε με τον αντιπρόσωπό σας και
καθορίστε τι πραγματικά χρειάζεστε και τι μπορείτε να αφήσετε απ έξω. Η εταιρεία που θα
επιλέξετε πρέπει να είναι σε θέση να σας παρέχει λεπτομερή σχέδια των σταδίων
σχεδιασμού, ώστε να είστε σε θέση να πάρετε μια ιδέα για το πώς θα φαίνεται ο
ανελκυστήρας στο σπίτι σας, πριν από την έναρξη της κατασκευής. Αυτό βοηθά στην
εξάλειψη πιθανών τροποποιήσεων προφητάνακτες κατά τη διάρκεια της κατασκευής που
μπορεί τελικά να αυξήσουν το κόστος της εγκατάστασης.

Εκτίμηση δαπάνης: Η αρχική εκτίμηση κόστους και οι τελική δαπάνη μπορεί να
διαφέρουν, καθώς υπάρχει η περίπτωση να παρουσιάσουν επιπλέον έξοδα κατά τη διάρκεια
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της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ωστόσο, μια έμπειρη εταιρεία θα πρέπει να είναι σε
θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το απαιτούμενο κόστος ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης του
ανελκυστήρα.

Συντήρηση: Οι ανελκυστήρες κατοικιών απαιτούν τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας, αν
και η συχνότητα των ελέγχων αυτών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση τους.
Μόλις ο ανελκυστήρας έχει εγκατασταθεί στο σπίτι σας, είναι σημαντικό να ελέγχεται
τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να
αγνοήσετε το κόστος συντήρησης του, όταν καταρτίζετε τον προϋπολογισμό σας. Πολλές
εταιρίες προσφέρουν δεκαετή εγγύηση σε όλα τα συστήματα ανελκυστήρων καθώς και
προγράμματα προληπτικής συντήρησης, ανάλογα με το συμβόλαιο που θα επιλέξετε.

Διαβάστε περισσότερα: Stager - εγκατατάσταση και συντήρηση αναελκυστήρων

2/2

