Pakkuja andmed
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Kontaktisik :
Tel:
E-post:
Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise ning nõustume kõikide kutses esitatud tingimustega.
Pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine:

Töö/tegevus

Näidistoote kirjeldus

Ühik/kogus

Näidistoode või
sellega
samaväärne

TAMBUR/TULEKODA
Siseukse vahetus, ukseava
mõõtmine, ukse
paigaldamine, uksepalede
viimistlemine, ukseliistude ja
lävepaku (vajadusel)
paigaldamine.
Siseseinte pahteldamine,
lihvimine ja värvimine.

Varrehoidikute seintele
monteerimine.

Siseukse kattematerjal
sertifitseeritud MDF- plaat. Värv:
valge. Käelisus ja avanemissuund
leppida kokku tellijaga.
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Pestav seinavärv - toon X 004, Akrit
12

Varrehoidik plastikust, rullikuga.

Valgustite paigaldamine
lakke.

Süvistatavad valgustid. Ledvalgustid, 4000K / IP44.

Porimati paigaldus tulekotta.

Kummimatt enam käidavatesse
kohtadesse.

5

https://www.kindak
eskus.ee/toode/hoi
dik-uheleharjavarreletk/#prettyPhoto

https://www.ekoluum
en.ee/integreeritavadvalgustid/integreerita
Vastavalt normidele
v-kipsvalgusti-sambaja vajadusele.
fi1-round-1390129001-ideallux_139012.html

1

http://www.juselius.e
e/

ÜLDKASUTATAV KORIDOR
Mööbli demoneetrimine, ära
vedamine ja utiliseerimise
korraldamine.
Siseukse vahetus , ukseava
mõõtmine, ukse
Kattematerjal sertifitseeritud MDFpaigaldamine, uksepalede
plaat. Niiskuse kindel, lukustatav,
viimistlemine, ukseliistude ja
standard mõõt. Värv: valge.
lävepaku (vajadusel)
paigaldamine.
Siseseinte pahteldamine,
lihvimine ja värvimine.

Pistikupesade ja lülitite
paigaldamine.

Pestav seinavärv - toon X 004, Akrit
12

Valged, plastikust.

Asendada kõik
olemas olevad.

https://www.esvika.
ee/tootekategooria/
installatsioonimaterj
alid/pistikupesad-jalulitid/
https://www.byrooma
ailm.ee/moobel/tahvli

Korktahvlite paigaldamine
seintele.

Mõõdud: 2010 x 1210 mm

Kogus kooskõlastada
d/korktahvlid/korktah
tellijaga ja vastavalt
vel-320000vajadusele.
2010x1210mm-alraam?sku=K0016319

Pilt näidistootest (* illustratiivne)

Maksumus
eurodes
käibemaksuta

Põranda tasandamine,
valamine, lihvimine, vuukide
hermetiseerimine (vajadusel).

Valgustite paigaldamine
lakke.

Epopõrand. Toon hall.

Süvistatavad valgustid. Ledvalgustid, 4000K / IP44.

Kogu pind.

https://epopaigaldu
s.ee/epoporandtootevalik/

https://www.ekoluum
en.ee/integreeritavadvalgustid/integreerita
Vastavalt normidele
v-kipsvalgusti-sambaja vajadusele.
fi1-round-1390129001-ideallux_139012.html

Lukustatav hoiukapp 12- 24
sektsiooniga, 90 x 45 x 180 cm.
Värvus: hall. Materjal: teras. 6
https://juniik.ee/pood
riidepuu, 6 sahtliga. Igas kapis on Kogus kooskõlastada
/lukustatav-hoiukappHoiukappide paigaldamine. peegel ja nimekardi hoidja. 6
tellijaga ja vastavalt
12-sektsiooniga-90-xlukustatava uksega. 130 kraadi
vajadusele.
45-x-180-cm/
avamisnurgaga. 12 võtmega. Riiuli
maksimaalne kandevõime 10 kg.
Plastist jalapehmendustega.
TUALETTRUUMID

Moodulripplae paigaldamine.

Materjal- mineraalkiudplaat,
mõõdud 600 x 1200 mm. Toon hall. Ripplae kandesüsteem alumiinium.

Siseukse vahetus, ukseava
Kattematerjal sertifitseeritud MDFmõõtmine, ukse
plaat. Niiskuse kindel, standard
paigaldamine, uksepalede
mõõt. Värv: valge. Käelisus ja
viimistlemine, ukseliistude ja
avanemissuund leppida kokku
lävepaku (vajadusel)
tellijaga.
paigaldamine.

https://favor.ee/profil
ine/ripplaed/#mineraa
lkiudplaadid-amf
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Peeglite paigaldamine seina.

Tualettruumi peegel. Mõõdud
pannakse paika kohapeal.
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https://www.ehitusea
bc.ee/ru/peegel-ambit600x800

WC- kabiinseinte
paigaldamine.

Niiskuskindel, 20- 24 mm
kõrgsurvelaminaadiga kaetud,
puitlaastplaat. Kabiin koosneb
vaheseinest ja ustega esiseintest.
Profiil alumiiniumist. Kroomitud
standardlukud. Kasutamine: eriti
suure koormusega üldkasutatavad
wc-kabiinid.

Otsustatakse
kohapeal.

http://www.eltete.ee/
wc-kabiinid

Valgustite paigaldamine
lakke.

Süvistatavad valgustid. Ledvalgustid, 4000K / IP44.

https://www.ekoluum
en.ee/integreeritavadvalgustid/integreerita
Vastavalt normidele
v-kipsvalgusti-sambaja vajadusele.
fi1-round-1390129001-ideallux_139012.html

KÖÖK
Siseseinte pahteldamine,
lihvimine ja värvimine.
Mööbli demoneetrimine, ära
vedamine ja utiliseerimise
korraldamine.

Pestav seinavärv - toon X 004, Akrit
12

Moodulripplae paigaldamine.

Materjal- mineraalkiudplaat,
mõõdud 600 x 1200 mm. Toon hall. Ripplae kandesüsteem alumiinium.

Kõikidesse
ruumidesse.

Põranda tasandamine,
valamine, lihvimine, vuukide
hermetiseerimine (vajadusel).

Epopõrand. Toon hall.

Kogu pind köögis.

Valgustite paigaldamine
lakke.

Süvistatavad valgustid. Ledvalgustid, 4000K / IP44.

Siseukse vahetus, ukseava
Kattematerjal sertifitseeritud MDFmõõtmine, ukse
plaat. Niiskuse kindel, standard
paigaldamine, uksepalede
mõõt. Värv: valge. Käelisus ja
viimistlemine, ukseliistude ja
avanemissuund leppida kokku
lävepaku (vajadusel)
tellijaga.
paigaldamine.

https://www.ekoluum
en.ee/integreeritavadVastavalt normidele
valgustid/integreerita
ja vajadusele.
v-kipsvalgusti-sambafi1-round-139012-

1

Tellija soetab iseseisvalt.

Pehme köögimööbel.
Moodul köögimööbel.

Külmkapp koos
sügavkülmaga.

https://favor.ee/pro
filine/ripplaed/#min
eraalkiudplaadidamf

1 komplekt.
Energiaklass: vähemalt A++.
Värvus: hõbedane. Müratase dB(A)
39, Kõrgus 176- 200 cm. Laius 59,560 cm. Sügavus: 59-66,3 cm. Tüüp:
sügavkülm all.

Köögi projekt kooskõlastada tellijaga.

Tellija soetab iseseisvalt.

Toodete kogumaksumus käibemaksuta

0,00

