Bygg enklere, raskere og mer
presist med precut!

Fordelene med precut er mange:
• Raskere tett bygg.
• Kortere byggetid, høyere
effektivitet.
• Miljøvennlig - mindre søppel,
svinn og kapp.
• Kontroll på kostnader, fremdrift
og kvalitet.
• Godkjent av SINTEF

Hvorfor LSE:
• Tilbud i løpet av 5 virkedager
• Konkurransedyktig pris
• God merking av virke
• Høy kvalitet og presisjon
• Folierte arbeidstegninger
medfølger vegg for vegg.
• Frest spor i bunnsvill for stender,
frest spor i stender for losholt.
• Kubbing i bjelkelag for
gjennomgående søyler.
• Styresvill og bunnsvill i egen
forpakning

Precut vegg
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.

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.

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

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

Precut gulv og tak
Bjelkelag
Brukes som gulv eller etasjeskille. Kan leveres
klargjort for vannbåren varme. Tilpasset bruk
av badekabiner.

Balkong- og svalgang
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.

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:

02-20, ccberli.no

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

www.lindalsmithelementer.no

Tilbudsforespørsel: Precut / Konstruksjonspakke
Vennligst fyll ut sjekkliste for priskalkulasjon og legg ved målsatte plan, snitt og fasadetegninger samt evt.
dør-/ vindusskjema (må være DWG/PDF format). Forespørselen sendes til foresporsel.lse-storaas@smith.no
KUNDE & PROSJEKTINFORMASJON

SPESIFISER

Proffkunde (firmanavn / kundenr.)
Kontaktperson
Prosjekt (merking)
Leveringsadresse (min. postnr.)
Ønsker leveringstid (uke / dag)

Alle felt må avkrysses JA eller NEI, og evt. spesifiseres nærmere.
FORESPØRSEL GJELDER

JA

NEI

SPESIFISER

JA

NEI

SPESIFISER

JA

NEI

SPESIFISER

JA

NEI

SPESIFISER

JA

NEI

SPESIFISER

Precut (ihht. angitte spesifikasjoner)
Konstruksjonspakke (kompl. lev. bærende konstr.)

TAK
Takstoler (spesifiser type taktekking)
Sperrer (spesifiser type taktekking)
Annet (spesifiser)
VEGG
Yttervegger
Bærevegger
Lettvegger
Brann- og lydvegger
Annet (spesifiser)
BJELKELAG
I bjelke
Annet (spesifiser)
DIVERSE
Altan / balkong
Takoverbygg
Svalgang

Tilbud fra leverandør kan
forventes innen 5 virkedager.

DATO

NAVN

www.lindalsmithelementer.no

02-20, ccberli.no

Annet (spesifiser)

Bestilling: Precut / Konstruksjonspakke
Vennligst fyll ut sjekkliste for bestilling og send til ordre.lse-storaas@smith.no
KUNDE & PROSJEKTINFORMASJON

SPESIFISER

LSE tilbudsnummer (xx-5xxx)
Proffkunde (firmanavn / kundenr.)
Kontaktperson
Prosjekt (merking)
Leveringsadresse
Høyde over havet (m.o.h.)
Ønsker leveringsdato

TEGNINGSGRUNNLAG

DATO

Tilbudstegninger / 1:100
Arbeidstegninger (PDF / DWG format)

Felt som ikke er avkrysset eller utfylt inngår ikke i bestillingen / leveransen.
NR.

LSE PRECUT YTTERVEGG

JA

NEI (SPESIFISER)

JA

NEI (SPESIFISER)

JA

NEI (SPESIFISER)

JA

NEI (SPESIFISER)

36 x 148 mm
1

2460 mm vegghøyde 1. etg.

2

2460 mm vegghøyde 2. etg.

3

Dobbel toppsvill

4

Dobbel bunnsvill

5

U.K. Vegg til O.K. Åpning 2120 mm

6

Dør-/vindusåpninger:
Modulmål + 10 mm klaringsmål
LSE PRECUT STD. BÆREVEGGER
48 x 98 mm
2460 mm vegghøyde 1. etg.
2460 mm vegghøyde 2. etg.
LSE PRECUT STD. LETTVEGGER
36 x 98 mm
2460 mm vegghøyde 1. etg.
2460 mm vegghøyde 2. etg.
TILLEGG
Nedsenkbar bjelkelag for våtrom
Bæredragere innfelt

Leveransen er ihht. LSE standard dersom ikke annet fremgår av tilbud/bestilling.
Endringer etter bestilling kan medføre ekstra kostnader og utsatt leveringstid.

DATO

NAVN

www.lindalsmithelementer.no

02-20, ccberli.no

Forboring for ventilasjon
(forutsetter IFC-fil fra tekn.fag)

