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PRECUT BYGGESETT 

Vi hjelper deg med å bygge effektivt og raskt 
med precut til alle dine byggeprosjekter, enten 
det er leiligheter, hus, hytter, naust, garasjer, 
tilbygg eller andre typer trebygg. 
 
Vi tilbyr en komplett pakkeløsning for de fleste 
typer precut som inkluderer prosjektering,  
produksjon og levering.

VELG 
PRECUT

Vi legger stor vekt på at det skal  
være enkelt for deg å forespørre pris,  
bestille og få levert precut fra oss. 
 
Vi leverer også gjerne øvrig  
materialtilfang til prosjektet, spør oss 
gjerne om pris på dette samtidig.
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Bruksområder
Typiske konstruksjoner å 
benytte precut på, kan være 
yttervegger, gavlvegger,  
bærevegger, lydvegger,  
bjelkelag, balkonger og sperrer. 

Dette leverer vi  
Vi leverer komplette byggesett 
der alle deler er ferdig kappet 
og godt merket.  
De er ferdige med utfresninger i 
alle sammenføyninger, og er  
pakket i riktig rekkefølge.  
Alt er tilrettelagt for enkel  
montering, og du trenger ikke 
være i tvil om hvor delene skal 
settes på plass. 

Med i leveransen får du  
nødvendige monterings- og 
detaljtegninger, samt  
materialliste med henvisning til 
hvor materialene skal benyttes.
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Bilder fra prosjektet med det kundetilpassede kataloghuset Humla. 

 
Bygget er oppført med precut fra Byggmann, der Byggmann 
leverte precut til vegger, bjelkelag, taksperrer og limtre.  
Raskt og effektivt å bygge med, spesielt på vanskelige tomter,  
der vi ikke kommer til med elementleveranser. 
Reduserer kapp, svinn og timeforbruk slik at vi kan konsentrere  
oss om å montere i stedet for å kappe til alt selv. 

- Dyb og Jensen Bygg AS, Nittedal

BYGD 
MED PRECUT
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Kataloghuset HUMLA er satt  
opp med precut av  
Byggmann-medlemmet  
Dyb & Jensen Bygg AS i Nittedal
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Kvalitet
Vi benytter kun C24  
konstruksjonsvirke i våre  
precut leveringer.

Prisoverslag
Send oss dine tegninger så  
gir vi deg et uforpliktende 
kostnadsoverslag.

Prosjektering
Vi prosjekterer komplette  
arbeids- og  
monteringstegninger til  
byggesettet.

Produksjon
Alle kutt og fresninger utføres 
med høy presisjon.
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Levering
Vi leverer over hele landet. 
Direkte på byggeplass, eller der 
du måtte ønske.  

Montering
Med oversiktlig merking på 
deler og tegninger går  
monteringen lett. 

• Fresing av spor for bjelkene  
i kantbjelker 

• Fresing av spor for takstoler  
eller sperrer i toppsviller.

• Fresing av spor for stendere  
i bunn- og toppsviller. 

• Fresing av spor for losholter  
i stendere.

• Alle precutdelene er godt merket.

VI GJØR DET ENKELT FOR DEG



PAKKING OG MERKING

Figur 1

Figur 1 og 2 viser utsnitt av monteringstegningene som følger med.

Våre precutleveranser pakkes med transportplast og hver pakke er merket på  
3 sider med etasjenr og veggnr. Elementtegning for hver vegg leveres foliert og 
pakket samlet på en av veggpakken for hver etasje.  
Tegningene er tapet på utsiden av pakkeplasten slik at ikke skal være nødvendig å åpne 
pakken for å finne tegningene.      
  
Det er viktig at transportør passer på at materialpakker blir losset i rett 
rekkefølge.
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Figur 2

Prosjektnummer 109_
Etasje 1 (S1)
Veggnummer 19 (W19)
Postnr 280

Etikett for postnr. 280
“bunnsvill”

Derfor: 109_S1W19_280

Sviller, losholter, stendere under dragere, dragere over vinduer og dører pakkes vegg for 
vegg og for hver etasje med god merking. Alle standard stendere med samme postnummer 
(precut nummer) pakkes samlet for en etasje på egen pall. (Altså stendere for flere vegger)

Rekkefølgen på veggene i pakken kan avvike med monteringsrekkefølgen, dette har med å 
få pakkingen så kompakt som mulig.
 
Precut av bjelker til bjelkelag og takkonstruksjoner pakkes i henhold til bjelke- og  
takkonstruksjonstegning med start fra venstre.
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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.  

GODKJENNING
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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.



12 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 LEVERER OGSÅ ELEMENT


