
Beskrivelse av leveransen:

Ytterveggselementer for boligen

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Bindingsverk av tre 45x45 mm / Glassull 50 mm (Isover KT-37)

PE-folie 0,2 mm (ikke i ytterveggene i våtrom)

Bindingsverk av tre 45x195 mm / Glassull 200 mm (Isover KT-37)

Gipsplate GTS 9 mm som vindsperre (på utsiden)

Vindsperre Nortett

Vertikale lekter 21x45 mm / Musnetting

Horisontale lekter 28x45 mm

Vertikal trekledning 21x145 mm UYV (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling, så

mye som mulig spikret på elementene på fabrikken til Profab)

Materialer

Vindus- og dørbeslag, samt utvendige utforingsbord/listverk, en gang grunnet og en gang malt)

Innvendige utforinger - gipsplate 15 mm (så mye som mulig montert på elementene på fabrikken til

Profab)

Blomsterbrett  – ikke inkludert

      

Til:

Selskap:

Telefon/mobiltelefon:

E-post:

Tilbud 2014-001

Hussett: Hus 1

Utarbeidet  01.01.2014, gyldig 60 dager. Tilbudet er utarbeidet på grunnlag av arkitekttegningene 

oversendt av kunde 01.01.2014.

Hussett fra Profab Houses DAP byggeplass: .- EUR

Montasjepris DAP byggeplass: .- EUR

MVA: 0%
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Bærende innervegger for boligens første og annen etasje 

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Bindingsverk i tre 45x95 / 120 mm / Glassull 100 / 125 mm (Isover KT-37)

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Gipsplate 13 mm

Lettvegger for boligens første og annen etasje

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Bindingsverk i tre 45x70 mm / Glassull 75 mm (Isover KT-37)

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Gipsplate 13 mm

Bjelkelagselementer for boligen 

Element

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 21 mm uten not og fjær

Trebjelker 45x245 mm cc i henhold til statiske beregninger, bjelker i badegulv 45x195 mm cc 300 mm /

Glassull 100 mm (tilleggsisolasjon i ytterveggens perimeter 150 / 100 mm, bredde 1000 mm)

Plastsnor for fastholdelse av isolasjon i elementene

Himlingsmaterialer for første etasje

Himlingslekter 28x70 mm cc 400 mm

Gipsplate 13 mm

Takelementer og –materialer for boligen

Taktekke

Takplater Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) se: 

http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-products/Roofs/Classic-Premium (snøfangere er inkludert i prisen)

Lekter for takplater 28x95 mm cc 200 mm

Elementer

Lekter 45x45 mm cc 600 mm (så mye som mulig monteres på elementer på fabikken)

Takunderlag Divoroll Top RU

Sammensatte sperrer 2x45x195 mm cc 600 mm / Glassull 400 mm (Isover KT-37) (i hele høyden av
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sammensatte sperrer)

PE-folie 0,2 mm

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Himlingsmaterialer for annen etasje

Himlingslekter 45x70 mm cc 400 mm

Gipsplate 13 mm

Materialer til takutstikk

Raftekasse- og speilbord 21x95 / 120 / 145 mm (en gang grunnet, en gang malt)  

Insektnetting

Balkongelementer (tett balkong)

Element

Impregnerte terrassebord 28x95 mm, glatt 

Lekter for å oppveie falloppbygging, impregnert 

Element

1 lag bitumenpapp SBS Katepal Tupla (montert på elementene på fabrikken)

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 21 mm uten not og fjær

Lekter for falloppbygging 

Balkongbjelker 45x195 mm cc i henhold til statiske beregninger

Rekkverkselementer i tre (høyde 1,1 m)

Horisontale bord med spesialprofil 21x120 mm (avstand mellom bordene 45 mm, en gang grunnet og

en gang malt med vannbasert maling)

Rammeverk av tre 45x95 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Vertikale lekter 45x45 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Søyler av tre 95x95 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Håndlist  45x145 mm (limtre med spesialprofil,  en gang grunnet og en gang malt  med vannbasert

maling)

Terrasseelementer

Terrassebjelker 45x195 mm cc 400 mm (impregnert), monteres på terrassens grunnmurssøyler

Terrassebord 28x95 mm (impregnert, glatt)
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Montasjematerialer

Limtresøyler og –dragere (limtre for utendørs bruk er impregnert)

Stålsøyler og -dragere

Sviller

Svillemembran (Delta-WDC)

BMF-beslag og vekselsko

Laftevatt (Isover TK)

Vinduer, balkong- og terrassedører fra Viking Window (se www.viking.ee )

Innadslående  trevinduer  DK88;  innvendig  og  utvendig  hvitmalte;  trelagsglass; glassets  U=0,47;  så

mange vinduer som mulig monteres i ytterveggselementer.

Ytterdører fra Viking Window

Utadslående  ytterdører  i  tre,  med  trelagsglass,  lås ASSA  601  og  håndtak  Epok  1956  (matt  krom);

ytterdørene monteres ikke i elementene på fabrikken (se www.viking.ee).

Annet

Trekkrør  og  bokser  er  blitt  montert  i  veggeelementene  på  fabrikken  til  Profab  Houses  (under

forutsetning av at kunden oversender el-tegninger før produksjonsstart).

Renner og nedløp fra Lindab (RR XX, runde, renner 125 mm, nedløp 87 mm)

Konstruksjonstegninger (tegninger for godkjennelse og montasjetegninger)

Transportemballasje

Transport til byggeplassen

Beskrivelse av montasjearbeidene:

1. Montasjearbeidene inneholder:

Montasje av ovenfor stående elementer og materialer for hussettet, unntatt arbeidene nevnt under 

punkt 2.

Festemidler for arbeidene som  AS Profab Houses skal utføre

Montasjeteamets reise- og forsikringskostnader

2.  Montasjearbeidene inkluderer ikke
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Montasje av himlingslekter og -gips

Montasje av sponplater og gipsplater på veggelementer som (delvis) ikke er montert for utføring av

elektriker- og VVS-arbeider. Leveranse av platene for dette arbeidet er inkludert i hussettet. 

Montasje av materialer som ikke er inkludert i hussettet

Overnatting for montasjeteamet (opp til X arbeidere) for hele arbeidsperioden (opp til XX dager) (WC,

vaskemuligheter, oppvarming, strøm, mulighet for å lage mat)

WC og brakke på byggeplassen

Belysning og strøm for utføring av innvendige og utvendige arbeider

Stillas

Kran (opp til X dager)

Søppelcontainer og låsbar container for oppbevaring av verktøy

Vakthold av byggeplassen

NB!

Tilbudet inkluderer bare ovennevnte konstruksjoner, materialer og arbeider.

Tilbudet inkluderer ikke grunnmursmaterialer eller grunnmursbygging. 

Tilbudet inkluderer ikke innvendige arbeider eller –materialer. 

Tilbudet inkluderer ikke innvendig trapp eller montasje av den. 

Tilbudet inkluderer ikke innerdører eller montasje av disse. 

Tilbudet inkluderer ikke pipe eller peis eller montasje av disse. 

Tilbudet inkluderer ikke prosjektering av, materialer for, eller utførelse av elektriker- og VVS-arbeider.

AS Profab Houses gir 5-års garanti på sine produkter og arbeider.

Tilbudet inkluderer ikke MVA eller andre avgifter. 

AS Profab Houses kan ikke være hovedentreprenør eller prosjekteringsansvarlig i utlandet.
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