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Rapport fra produktundersøkelse november 2015.
Antall respondenter: 30. Svarprosent: 70
 
Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS

Standardrapport 

Totalt antall besvarelser: 21

Hvilke av følgende produkter har du kjøpt fra Kube Rådgivning AS

Totalt antall svar: 21 
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Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS

Totalt antall besvarelser: 21 
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Rapport fra produktundersøkelse november 2015. 
Antall respondenter: 30. Svarprosent: 70 

Bunnbrett og kubetak fra Kube Rådgivning AS 

Hvilke av følgende produkter har du kjøpt fra Kube Rådgivning AS 
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Når det gjelder byggesett bunnbrett. I hvilken grad er du enig eller uenig i 
følgende utsagn? 

Totalt antall svar: 8 

Når det gjelder bunnbrett montert. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende 
utsagn? 

Totalt antall svar: 13 

Kommentar fra Kube Rådgivning AS:

3 respondenter har svart ”Helt uenig” for alle utsagn. 
som disse muligens har ”speilvendt” skalaen på dette spørsmålet.
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Når det gjelder byggesett bunnbrett. I hvilken grad er du enig eller uenig i 

Når det gjelder bunnbrett montert. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende 

ntar fra Kube Rådgivning AS: 

3 respondenter har svart ”Helt uenig” for alle utsagn. Ut fra positive svar på øvrige spørsmål kan det virke
”speilvendt” skalaen på dette spørsmålet. 
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på øvrige spørsmål kan det virke 
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Når det gjelder kubetak. I hvilken grad er du enig eller 

Totalt antall svar: 8 

Kommentar fra Kube Rådgivning AS
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Når det gjelder kubetak. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn?

Kommentar fra Kube Rådgivning AS: Se kommentar til forrige spørsmål! 
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I forhold til tilsvarende produkter fra andre leverandører, hvordan vil du vurdere 
produktene fra Kube Rådgivning AS?

Totalt antall svar: 21 

Hvis prisnivået er det samme som før 
fremtiden? 

Totalt antall svar: 21 
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Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale våre produkter overfor andre birøktere?

 

Totalt antall svar: 21 
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Eventuelle kommentarer 

For eksempel hva du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med? 

Kommentarer fra respondentene: Kube Rådgivnings tilbakemelding: 

Flybrett føles litt usikker i forbindelse med 
transport til lyngtrekk, kan lett løsne under 
transport, modifisert løsning hadde vært bra. 

Forstår usikkerheten! Jeg var selv usikker på denne 
mekanismen i starten, men etter å ha kjørt flere 
tilhengerlass med bikuber over lange avstander og på 
røffe skogsbilveier, har jeg ennå ikke opplevd at 
brettet har løsnet. Føler meg derfor trygg på denne 
løsningen nå! Pass bare på at krokene er passe 
stramme og at de ikke er bøyd. (Greit å ha en liten 
tang tilgjengelig). Det er selvsagt også mulig å sette 
hengsler på brettet for de som ønsker det, men da 
kan man ikke lenger bruke flybrettet til å innskrenke 
flyhullet eller ta det av på vinterstid. Vil vurdere å tilby 
hengsler for egenmontering mot et lite tillegg. 

Litt usikker lukkemekanisme ved transport. 

bunnbrett og tak er suverent, forutsatt at en setter 
sammen riktig. tenker at du bør ha en modell 
med nettingbunnbrett for innvintring slik Morten 
Bull taler varmt for.  
 
 
Når det gjelder takene bør takskjegget, bretten 
gå noe lenger ned slik at den tetter noe bedre når 
en har flormate og 1 til 2 asfalt vindtettplater. jeg 
er meget fornøyd med produktene og serien din, 
og kommer til og handle igjen når jeg utvider 
bigården.  

Mener bunnplaten gir nok/passe med luft i forhold til 
innvintring. (0 i vintertap på mine ca 70 kuber sist 
vinter). Ønsker man mer lufting kan man velge den 
alternative bunnplaten jeg tilbyr som har perforering 
helt ut til kantene.  
 
Dersom taket skal ha bredere karm må også 
tykkelsen økes - for å unngå krumming. Prisen vil da 
bli høyere. Tror det enkleste er å forlenge taket med å 
legge på en smal list nederst hvis det er behov for 
det. Selv bruker jeg kun 2 asfaltplater under taket om 
vinteren og da går det fint. 

Fine bunnbrett, men har litt problem med å få satt 
inn diagnosebrettet. Kanskje fordi jeg har malt 
brettet. 

Slik skal det ikke være. Går ut fra at dette gjelder et 
diagnosebrett i kryssfinèr. Jeg lager nå 
diagnosebrettene i aluminium. Du får prøve å høvle 
av brettet på kantene eller korte inn listen. Eller du 
kan kontakte meg og få et nytt brett. 

Godt fornøyd med flyvebrettet. Fint! Et lite tips her er å male flybrettene i ulike farger 
– så hjelper du biene å finne hjem til riktig kube-☺. 
Les om hva birøkter Tjøstheim fra Karmøy sier om 
dette i ”Birøkteren”! 

Materialene i taket bøyer seg litt utover slik at 
vinkelen ikke er rett lengre 

Hvis dette er til stor ulempe kan du ta kontakt med 
meg for å få byttet taket! 

Listene under ulike bunnbrett har ulik bredde. Det 
skaper litt problemer i forhold til rampen de står 
på. 

Listenes bredde skal være 45 mm (+/- 1 mm). Hvis 
listene under monteres iht monteringsveiledningen blir 
avstanden mellom ”føttene” 36,5 cm. Kubene vil stå 
veldig stødig på ramper med bredde på ca 36 cm som 
står i water. 

LIker konseptet med lavpris, egeninnsats. 
Materialer av god kvalitet. 

Takk for det! Jobber hardt for å holde prisene nede! 

Takene er noe trange å tre på. Kan være 
vanskelige hvis det er litt avik på kassene. 

Takene skal innvendig være på minimum 474 x 474 
mm. Er kasser eller annet materiell bredere enn dette 
er det bedre med vandretak.  

 


