Bygg enklere, raskere og mer
presist med elementer i tre!

Se vårt utvalg av

vegg-, gulv- og takelementer
Fordelene med ferdigproduserte elementer er mange:
• Raskere tett bygg
• Garanterer tørre elementer fra fabrikk
• Kortere byggetid, høyrere effektivitet
• Miljøvennlig – mindre søppel, svinn og kapp
• Kontroll på kostnader, fremdrift og kvalitet
• Godkjent av SINTEF

Veggelementer
Yttervegger
Kan brukes i de aller fleste bygg. De kan
benyttes som bærekonstruksjon i bygg inntil
fire etasjer. Leveres mest mulig komplette
etter de standarder og dimensjoner som det
enkelte prosjekt krever.

Ferdigproduserte gavler
Har samme oppbygging som ytterveggene. De
blir prosjektert og tilpasset takstoler. Eventuelt
tilhørende gesimskasse kan lages på fabrikken
og blir sendt til byggeplass for montering.

Innfyllingselementer
Benyttes der det er brukt betong og stål som
bærekonstruksjon og man ønsker en trefasade
eller innslag av tre.

Forblendingselementer
Benyttes ved fasaderenovering, eller utenpå
betongvegg der man har behov for isolasjon
og ytterkledning.

Brann- og lydveggselementer
Benyttes som leilighetsskille for å ivareta lyd
og brannkrav.

Gulv- og
takelementer
Bjelkelagselementer
Brukes som gulv eller etasjeskille. Kan leveres
klargjort for vannbåren varme. Tilpasset bruk
av badekabiner.

Balkong- og svalgangselementer
Kan leveres med eller uten brannkrav. Leveres
klargjort for betongheller eller tremmegulv.

Luftet tak for takstein
Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres
klargjort for de fleste typer takstein.

Luftet tak for papp
Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres
klargjort for papp eller ferdig med protan.

Kompakttak
Benyttes ved flate takkonstruksjoner. Leveres
klargjort for fallisolasjon og tekking.
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Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss!

Lindal Smith Elementer

1. Storås:

Lykkjvegen, 7334 Storås
Kontakt:
gjermund.sorlokk@smith.no
telefon 901 60 945
Produserer:
Precut, kontrukusjonspakker
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2. Meldal:

Heggøya 22, 7334 Storås
Kontakt:
gjermund.sorlokk@smith.no
telefon 901 60 945
Produserer:
Vegg-, gulv- og takelementer

3. Ørsta:
4
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Industrivegen 16, 6155 Ørsta
Kontakt:
andre.bakken@smith.no,
telefon 467 41 476
Produserer:
Vegg-, gulv- og takelementer

4. Oslo:
5. Risør:

Porsveien 2, 4994 Akland
Kontakt:
helena.guttormsen@lindalgruppen.no
telefon 994 00 371
Produserer:
Vegg-, gulv- og takelementer, precut,
konstruksjonspakker

Østre Aker Vei 206, 0975 Oslo
Salgskontor:
andre.bakken@smith.no,
telefon 467 41 476

6. Vegårshei:

Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei
Kontakt:
helena.guttormsen@lindalgruppen.no
telefon 994 00 371
Produserer:
Vegg-, gulv- og takelementer, takstoler, moduler

www.lindalsmithelementer.no

Sjekkliste før kalkulasjon - Treelementer
Vennligst fyll ut sjekkliste før kalkulasjon og returner til meg med plan, snitt og fasadetegninger og
målsatte vinduer på plantegning eller dør/vinduskjema så kommer jeg tilbake med dato for tilbud.
Forespørsel sendes til andre.bakken@smith.no
BESKRIVELSE

JA

NEI

SPESIFIKASJON

Proff Kunde
Prosjekt
Leveringsadresse
Ønsket leveringsdato
Siste frist for levering
Tilbudsfrist
Hvem er ansvarlig søker for prosjektet
Levert på fabrikk
Levert byggeplass
Kraning av elementer under montering
Levert og montert byggeplass (kun Risør/Akland)
Levert, montert og komplettert byggeplass (kun Risør/Akland)
Opplæring med monteringsveileder (kun Risør/Akland)
Tak: takelementer, takstoler, sperrer, kompakttak,
Yttervegg trekonstruksjon
Dimensjon på stender
Type isolasjon
Innvendig påforing
Type utvendig kledning
Type utvendig fasadeplate
Yttervegg betongkonstruksjon
Inngarpet mot betong, send ønsket detalj
Utenpåliggende elementer
Brann og lydvegger
Vindu
Pvc, tre, alu. belagt, aluminium
Komplett vindusskjema må vedlegges
Bjelkelag
I-bjelke, s-bjelke eller k-bjelke
Gulvspon: Slissepon eller imp
Synlig eller skjulte dragere
Forboring for ventilasjon forutsetter IFC fil fra tekniske fag
Innervegger: sammenspikret eller precut
Terrasse: ønsket ferdigstillelsesgrad
Balkonger: Brannisolert, ferdig kledd himling
Takoverbygg: ønsket ferdigstillelsesgrad
Svalgang: ønsket ferdigstillelsesgrad
Forblendingselementer: dimensjon, oppbygging
Festemidler ved montering: Skruer, fug, vinkler, teip og skum
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