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BYGG SMART OG RASKT 
MED ELEMENT 

Elementer benyttes i eneboliger,  
flermannsboliger, blokker, hytter, garasjer,  
industribygg og andre typer trebygg 

Stabil kapasitet og kvalitet
I perioder opplever mange  
byggefirma at det er vanskelig  
å skaffe nok kvalifisert 
arbeidskraft for å  
gjennomføre sine prosjekter.  
Ved bruk av element vil man  
klare å opprettholde den  
ønskede kvaliteten og  
kapasiteten. 

VELG 
ELEMENT

Produksjon 
Vi stiller store kvalitetskrav til 
våre produkter. Produksjonen 
foregår i moderne lokaler med  
nødvendige hjelpemidler for 
tørr og kontrollert produksjon.  
Vi setter vår ære i å levere deg 
et kvalitetsprodukt med høy 
standard og gode  
tekniske løsninger.

NOEN KLARE FORDELER VED Å VELGE ELEMENT

• Kortere byggetid gir raskere kontantstrøm og bedre likviditet
• Økt kapasitet med samme antall ansatte, gir økt fortjeneste
• Mindre avhengighet av vær og vind, gir jevnere produksjon og sysselsetting
• Egne ansatte kan i større grad spesialisere seg, og få økt kapasitet
• Mindre bruk av tid til bestillinger og planlegging av byggeprosjektene
• Mindre bruk av tid på rydding og avfallshåndtering
• Mindre behov for egen lagerkapasitet
• Sparer mange tunge løft og slitasje på egne medarbeidere
• Mer motiverte medarbeidere gjennom kortere tid på hvert byggeprosjekt
• Jevnere kvalitet og mindre reklamasjoner
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Leveransen vår omfatter 
Vi produserer og leverer  
elementer til yttervegger,  
innervegger, tak, bjelkelag og 
balkonger. I tillegg leverer vi 
spesialelementer etter behov.  
Elementene kan leveres i  
forskjellige ferdiggrader, 
alt etter dine ønsker.

Montering
Vi kan stille med veileder på 
monteringsarbeidet for at dere 
skal unngå unødig tidstap og 
eventuelle misforståelser. 

Konkurransedyktige priser 
Vi legger vekt på at  
våre elementleveranser skal  
være så komplette som mulig 
uten at dette fordyrer prosjektet. 

Transport og levering
Vi leverer over hele landet. Vi 
innhenter konkurransedyktige 
priser på transporten enten på 
sjø eller land. 
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Dette er det første prosjektet vi har hatt med elementer. 
Det har gått veldig bra! 

Oppstart montering 1.etasje med elementer 31.august.  
2-etasje montert 6.september, loft montert  
12.september, tett bygg 14.september og ferdig  
utvendig med takstein og komplettering 30. september. 
Dette var veldig effektivt. Vi fikk god hjelp av Jan og Torstein fra 
Byggmann-fabrikken ved første montering, med gode tips om  
hvordan vi effektivt monterte og gikk inn på ulike utfordringer. 

- Dyb og Jensen Bygg, Nittedal

BYGD 
MED ELEMENT



Levering og montering av  
eneboligen ORION m/kjeller  
på Vollabakken på Frei 

- Montasje Service,  
Kristiansund
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GODKJENNING

Våre produkter er produsert i henhold til vår SINTEF godkjenning.

SINTEF overvåker intern produksjonskontroll ved inspeksjon på produksjonsstedet. 
I tillegg blir produktene med jevne mellomrom testet i SINTEF laboratorier eller i andre  
akkrediterte laboratorier.  

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og  
annlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører 
og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.



1212 Kappet & Klart - v/Direktehandel AS
Flyplassvegen 22

6040  VIGRA

www.kappetogklart.no

Tel: 70 18 90 60
Fax: 71 40 43 09
precut@kappetogklart.no

SPØR OSS OM PRIS  
PÅ DITT NESTE PROSJEKT

VI GIR DEG OGSÅ PRIS PÅ KOMPLETT  
MATERIALPAKKE TIL RESTEN AV BYGGET

VI LEVERER OGSÅ PRECUT


