LEVERINGSPRESISERINGER FOR ELEMENT FRA DIREKTEHANDEL AS.
Generelt:
Elementer leveres som åpne, uisolerte elementer. Vindu leveres montert i elementene med
utvendig standard listverk og beslag. Utvendig kledning og listverk leveres grunnet ett strøk hvit
utførelse. Balkongdører med listverk og beslag er inklusiv i leveransen, men må av praktiske
årsaker monteres av kjøper på byggeplass. Hoved- og biinngangsdører er ikke med i
elementleveransen.
På grunn av nødvendig innfesting av elementer og vindtetting i overganger må nederste
bordkledningsbord monteres av kjøper på byggeplass. Bordene følger selvfølgelig med i
leveransen.
På prosjekter med stående kledning må denne monters av kjøper på byggeplass, når ikke annet er
avtalt. Dette for blant annet å oppnå tilfredsstillende, klemming og tetting av overganger i
horisontale elementskjøter og bunnsviller. Stående kledning, utvendig listverk og beslag blir
levert fra leverandøren i fallende lengder.
Bærevegger samt brann- og lydvegger leveres som sammensatt bindingsverk uten platekledning.
Bjelker til etasjeskiller og sperrekonstruksjoner leveres enten som Element eller som precut. Sjekk
tilsendte spesifikasjon for ditt konkrete kostnadsoverslag.
Når ikke annet er avtalt eller opplyst, gjelder prisen opplastet fabrikk.
Vindu og dører:
Balkongdører og vindu leveres i hvitmalt utførelse utvendig og innvendig, glass med U-verdi 0,84.
Brystningshøyder i henhold til fasadetegninger. Utvendige beslag leveres i hvit plastisolbelagt
stålplate. Vindu som står på gulv (der bunnsvill må kuttes) eller går over 2 elementer samt
balkongdører monteres av praktiske grunner ikke på fabrikk. Kjøper er ansvarlig for montering av
disse. Umonterte balkongdører og vinduer leveres sammen med elementleveransen.
Diverse:
Styresviller leveres av kjøper som også står for montering og oppretting av disse før selger
ankommer med elementleveransen. Kjøper står for levering av svillemembran, bolter for
forankring, skruer og andre festemidler for montering samt materiell til avstiving.
Alle endringer i forhold til Direktehandel AS sin standard leveringsbeskrivelse skal være skriftlig
avtalt.
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