Solvigvegen 11
4280 SKUDENESHAVN
SKUDENESHAVN, 27.05.2020

Norwestor AS

Vår ref.: Kristoffer Sirevåg

Deres ref.: Roy Westerheim

Tilbud på rørleggerarbeid i hytte på Dalsneset. Innvendig sanitær.
Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en
samlet pris av

+ 25% MVA
SUM

Kr.
Kr.
Kr.

Det leveres og monteres:
1
1
1
1
1

STK
STK
STK
STK
STK

Bunnledninger
Jordingsrør Ola-stubben 110
Erklæring om ansvarsrett PRO/UTF
FDV – Lagt ut på boligmappa.no
Dokumentasjon fra VB smart

1. etasje
Kjøkken
1 STK
1 STK

Kjøkkenbatteri safira m/avst 1 035f
1/2 waterguard m/strømkutt autotest

Trapperom
1 STK Boligbereder saga 200 2 kw 1x230v oso hotwater saga
1 STK Sluk
1
1
1

STK
STK
STK

CIM vaskemaskinkran
Avløpstrakt PP 40mm hvit
"11/4""x40mm flaskevannlås hvit Purus joti"

1

STK

Fordelerskap med nødvendige fordelere

Bad
1 STK
1 STK

PB Glow Rimfree skjult s-lås Lim. 2/4L
Pb glow soft-close sete

1
1
1
1
1
1

STK
STK
STK
STK
STK
STK

Servantbatteri safira 1010f
Kombivannlås hvit
Underskap malin 100x46 hvit mt matt m/2 skuffer
Servant malin 90x46 porselen alterna
Led-lampe 30cm stella krom m/integrert driver ll 3000 llp1
Speil Milano m/klips 80x90

1
1
1

STK
STK
STK

Alterna Primeo 90*90 dusjkabinett
"dusjbatteri Oramix 1/2"" Oras 7264"
Sluk

1
1
1

STK
STK
STK

Fmm vannutkaster, 400 mm selvdrenerende, med nøkkel
Rørmansjett 15-22mm icopal 200249
250x250x70 vannutkasterskap

Varer som er med i anbudet

Malin serien leveres i flere størrelser. Se i teksten ovenfor i tilbudet.

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra grunnmur og frem til inntegnet utstyr i
kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i grus, som skaffes og utplasseres av byggherre. Det
forutsettes at det foreligger målsatte 1:50 tegninger når bunnledningene skal legges. Byggherre må
kontakte oss slik at vi får kontrollmålt før radonsperre og isopor blir lagt.
Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning.
Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning. Byggherre har ansvaret for at jordingsledningen
blir tilkoblet jording i sikringskapet.
Avløpsledningene i oppleggene legges av PP rør og deler fra over kjellergulv og frem til inntegnet
utstyr. Ett opplegg føres over tak og luftes i kanal som leveres og plasseres av annen entreprenør.
Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader
p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.
Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om
eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.
Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.
I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.
Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler
og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.
Prisen gjelder to måneder fra tilbudsdato, og det sendes ut a konto etter hvor langt vi er kommet.
Det tas forbehold om eventuelle krav som måtte komme fra det offentlige.
Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.
Med hilsen

Kristoffer Sirevåg As
Kristoffer Sirevåg

Norwestor AS

