Avitan OÜ
Ehitusmaterjalide valik on äärmiselt lai. Meiegi üritame olla paindlikud ning pakkuda Teile
ehitusmaterjalide suhtes valikuvariante. Esimesele kohale paneme meie poolt praktiseeritud ja
eelistatud variandi. Kõikide materjalide, eriti viimistlusmaterjalide kasutamise osas valime
just teile sobivaima variandi.
Materjalinimelink viib teid tootja või edasimüüja kodulehele.

Millest me ehitame:
1. Vundament:
a. Reideni vundamendi plokid
b. Vormest taldmikuvorm
c. Fibo plokid koos EPS100 100mm soojustusega
2. Põrandad:
Monoliitne R/B plaat, soojutus 200mm vahtplastplaat. Esimese korruse
põrandaviimistlus nat. parkett, kare vinüül (märgades ruumides) ja teisel korrusel
põrandalaud. Märgade ruumide, esiku ning osaliselt või täielikult köögi põrandaks
on keraamiline plaat.
3. Välisseinad:
a. Välisvoodrilaud + roov + tuuletõkkeplaat 25mm + puitkarkass
50x150mm/ pu-vaht 150mm + met. karkass 66mm + kipsplaat
b. Välisvoodrilaud + puitkarkass 150mm/ pu-vaht /mineraalvill 150 + met.
karkass 16mm + kipsplaat – kõige odavam!
c. Välisvoodrilaud + roov + tuuletõkkeplaat 25 mm + puitkarkass 200mm +
seespool met. karkass 66mm / min vill 266mm või pu-vaht 200mm
d. Betoonelement paneeltoodetest karkassid
e. Aeroc plokk 500mm
f. Termoplokk
4. Kandvad vaheseinad:
a. Puittalad 50x100mm/mineraalvill 100mm + mõlemapoolselt kipsplaat
värvi, tapeedi või keraamilise plaadi all.
5. Mittekandvad vaheseinad:
a. Metallkarkass 66mm/mineraalvill 66mm + mõlemapoolselt kipsplaat
värvi, tapeedi või keraamilise plaadi all.
b. Liimpuitkarkass 38x66mm
6. Lae konstruktsioon
a. Puidust laetalad (dimensioonid vastavalt vajadusele), laeviimistlus
täispunn sisevoodrilaud/kipslaat krohv – värv/lakk. Märjad ruumid,
tehniline ruum: metallripplagi.
b. Aeroc laepaneelid

7. Katus
a. Ruuki terasprofiilid: Klassik (või soovi korral mõni muu)
b. Katusekivi Monier
c. Väikekaldelised katused SBS bituumenkate
8. Aknad:
Ainult 3x klaasparkett, mõlemal pool selektiivklaas
9. Uksed:
a. Välisuksed ja siseuksed puidust
b. Välisuksed metallist, siseuksed puidust
10. Välisviimistlus:
Vastavalt kliendi täpsele soovile:
a. horisontaalne või vertikaalne laudis
b. hõõrdekrohv (Funkstiilile)
c. kombineeritud lahendus
11. Korsten:
a. Kahe lõõriga moodul Schiedel Rondo plus või sarnane
b. Ilma saunata hoone korral: Kamin metall korstnaga d=180mm/ d=200mm.
12. Küte ja kommunikatsioonid:
Hoone tehnoseadmed ja kommunikatsioonid lahendatakse vastavalt tellija
soovidele ja asukoha võimalustele.
a. I sihtgrupp (Mini): Tulikivi kamin, õhksoojuspump
b. II sihtgrupp: Tulikivi kamin, maasoojuspump, õhksoojuspump,
päikesepaneelid, päikesekollektorid

Baashinnapakkumisse ei kuulu:








Aiapiirete ehitus
Haljastus
Siseviimistlus (Seinad lauspahtli all)
Auto ja kõnnitee katmine
Panduse viimistlus
Valgustitest on hinnapakkumise sees vaid välivalgustid (autovarikatuse valgustus)
ning märgade ruumide valgustid.
Mööbel, köögimööbel

NB!
Kuigi ülalmainitud tööd ning selleks vajaminevad materjalid baashinnapakkumisse ei
kuulu, siis kliendi soovil ning tööde ja materjalide täpsustamisel, võime koostada
hinnapakkumise ka ülalnimetatud materjalidele ja töödele.
Kogu santehnika on hinnapakkumise sees!

