
Tarnekomplekti kirjeldus:

Elamu välisseina elemendid

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niisketesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 45 mm / Klaasvill 50 mm (Isover KT-37)

PE-kile 0,2 mm (ei ole niiskete ruumide välisseinas)

Puitkarkass 45 x 195 mm / Klaasvill 200 mm (Isover KT-37)

Tuuletõkke kipsplaat GTS 9 mm (väljaspool)

Tuuletõke Nortett

Vertikaalne roov 21 x 45 mm / Hiirevõrk

Horisontaalne roov 28 x 45 mm

Vertikaalne puitlaudis 21 x 145 mm UYV (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga, nii

palju kui võimalik elementidele naelutatud Profab'i tehases)

Materjalid

Akna- ja ukseplekid ning piirdelauad (piirdelauad üks kord krunditud, üks kord värvitud)

Sisemised aknapaled – kipsplaat 15 mm ( nii palju kui võimalik paigaldatud Profab'i tehases)

Sisemised aknalauad – ei ole pakutud

      

Kellele:

Ettevõte:

Telefon/GSM:

E-post:

Hinnapakkumine 2014-001

Majakomplekt: Maja 1

Koostatud  01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 

01.01.2014 saadetud arhitektuursete jooniste põhjal.

Profab Houses majakomplekt DAP Ehitusplats: XX XXX.- EUR

Montaažitööde hind DAP Ehitusplats: XX XXX.- EUR

Käibemaks: 0%



Kandvad siseseinaelemendid elamu esimesele ja teisele korrusele

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niisketesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 95 / 120 mm / Klaasvill 100 / 125 mm (Isover KT-37)

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Kipsplaat 13 mm

Mittekandvad siseseinaelemendid elamu esimesele ja teisele korrusele

Kipsplaat 13 mm / Niiskuskindel Glasroc plaat GHOE 13 mm niisketesse ruumidesse

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Puitkarkass 45 x 70 mm / Klaasvill 75 mm (Isover KT-37)

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Kipsplaat 13 mm

Elamu vahelaeelemendid

Element

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 21 mm ilma soone-punnita

Puittalad 45 x 245 mm samm vastavalt  staatika arvutustele,  talad vannitoa põrandas 45 x 195 mm

samm 300 mm / Klaasvill 100 mm (välissiena perimeetril lisavill 150 / 100 mm, laius 1000 mm)

Plastik nöör villa hoidmiseks elemendis

Esimese korruse lae materjalid

Laeroov 28 x 70 mm sammuga 400 mm

Kipsplaat 13 mm

Katuseelemendid ja materjalid elamule

Katusekattematerjalid

Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) vaata: http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-pro-

ducts/Roofs/Classic-Premium (lumetõkked sisalduvad komplektis)

Plekiroov 28 x 95 mm samm 200 mm

Elemendid

Roov 45x 45 mm samm 600 mm (paigaldatakse tehases elementidele nii palju kui võimalik)

Katuse aluskate Divoroll Top RU

Liitsarikad 2 x 45 x 195 mm samm 600 mm / Klaasvill 400 mm (Isover KT-37) (kogu liitsarika kõrguses)

      



PE-kile 0,2 mm

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 10 mm

Teise korruse lae materjalid

Laeroov 45 x 70 mm sammuga 400 mm

Kipsplaat 13 mm

Katuse räästamaterjalid

Räästa alus ja otsalauad 21 x 95 / 120 / 145 mm (üks kord krunditud, üks kord värvitud)

Putukavõrk

Rõduelement (vettpidav)

Element

Terrassilaud 28 x 95 mm (rohelise immutusega, sile)

Kaldroov (rohelise immutusega)

Element

1-kihiline SBS Katepal Tupla (paigaldatud elemendile tehases) 

Niiskuskindel puitlaastplaat Durelis P5 21 mm soone-punnita

Kaldroov

Rõdutalad 45 x 195 mm samm vastavalt staatika arvutustele

Puidust rõdupiirde element (kõrgus 1,1 m)

Horisontaalsed eriprofiiliga lauad 21 x 120 mm (laudadevaheline kaugus 45 mm, üks kord krunditud ja

üks kord värvitud veebaasil värviga)

Puitraam 45 x 95 mm (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Vertikaalsed latid 45 x 45 mm (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Puitpostid 95 x 95 mm  (üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Käsipuu 45 x 145 mm (eriprofiiliga liimpuit, üks kord krunditud ja üks kord värvitud veebaasil värviga)

Terrassi elemendid

Terrassi  talad  45 x  195 mm samm 400 mm (roheline  immutus),  paigaldatakse  terrassivundamendi

postidele

Terrassilaud 28 x 95 mm (roheline immutus, sile)

      



Montaažimaterjalid

Liimpuit postid ja talad (välistingimustes kasutatav liimpuit on immutatud)

Teraspostid ja talad

Sidepuud

Svillemembran (Delta-WDC)

Metallist ühendusnurgikud ja -vekslikingad

Villasukk (Isover TK)

Aknad ja rõdu- ning terrassiuksed tootjalt Viking Window (vt www.viking.ee )

Sisseavanevad  puidust  aknad  DK88;  seest  ja  väljast  valgeks  värvitud;  kolmekordne  klaaspakett;

klaaspaketi U=0,47; aknad paigaldatakse tehases välisseina elementidesse nii palju kui võimalik.

Välisuksed tootjalt Viking Windows

Väljaavanevad puidust välisuksed, klaasiavad kolmekordse klaaspaketiga, lukukomplekt ASSA 601 and

link Epok 1956 (matt kroom); välisuksi ei paigaldata elementidesse tehases (vt www.viking.ee).

Muu

Elektri kõrid ja karbikud on paigaldatud seinaelementidesse Profab Houses tehases (eeldusel, et klient

saadab elektriprojekti enne tootmise algust). 

Vihmaveesüsteem tootjalt Lindab (RR XX, ümar, horisontaalne renn 125mm, vertikaalne toru 87mm)

Konstruktiivsed joonised (kooskõlastus- ja montaažijoonised)

Transpordipakend

Transport ehitusplatsile

Montaažitööde kirjeldus:

1. Montaažitööd sisaldavad:

Ülaltoodud majakomplekti elementide ja materjalide montaaži, välja arvatud punktis 2 loetletud tööd.

Kinnitustarvikud AS Profab Houses poolt teostatavate tööde tegemiseks

Montaažimeeskonna reisi- ja kindlustuskulud

      

http://www.viking.ee/
http://www.viking.ee/


2.  Montaažitööd ei sisalda

Laeroovide ja -kipsplaatide paigaldamist

Puitlaast- ja kipsplaadi paigaldamist seinaelementidele, mis on (osaliselt)  eritööde teostamiseks lahti

jäetud. Selleks vajalik plaatmaterjal sisaldub majakomplektis.

Majakomplektis mittesisalduvate materjalide montaaži

Montaažimeeskonna majutust (kuni X meest) kogu tööde teostamise ajaks (kuni XX päeva) (WC, pese-

misvõimalused, küte, elekter, toiduvalmistamise võimalus)

WC ja ehitussoojak objektil

Valgustid ja elekter sise- ning välistööde teostamiseks

Tellingud

Kraana (kuni X päeva)

Prügikonteiner ja lukustatav konteiner tööriistade hoidmiseks

Valve ehitusplatsil

NB!

Ainult üleval loetletud konstruktsioonid, materjalid ja tööd sisalduvad pakkumises

Hinnapakkumine ei sisalda vundamendi materjale ega selle ehitust

Hinnapakkumine ei sisalda siseviimistustöid ega - materjale

Hinnapakkumine ei sisalda sisetreppi  ega selle paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda siseuksi ega nende paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda korstent ja kaminat ega nende paigaldust

Hinnapakkumine ei sisalda eritöid, eritööde projekte ja materjale  (küte, vesi,  kanalisatsioon, ventila-

tsioon, elekter)

AS Profab Houses annab oma toodetele ja töödele 5-aastase garantii

Hinnapakkumine ei sisalda käibemaksu ega muid makse
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