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Tai yra preliminarus kainos pasiūlymas projektui (Namelis/ofisas 30 m²).

Kaina pateikta UAB „Konila“, Klaipėda, Lietuva ir galioja 30 dienų po pasiūlymo išsiuntimo. Į kainą neįskaičiuotas transportas, išlaidos
kranams namo statybų laikotarpiu, importo muitų ir PVM. 

Galutinė projekto kaina bus tikslinama ir perskaičiuojama po darbo brėžinių užbaigimo, bei detalesnių konstrukcijų įvertinimo. Galutinė
projekto kaina gali keistis atitinkamai (Pvz.: reikalingi papildomi laikantys elementai).

Preliminari produkcijos kaina (medžiagos ir darbai) – 33 000 EUR.



NAMELIO SIENOS :   VIDINES PERTVAROS : KITI DARBAI :

Lauko dailylentės. PVC dailylentės 3000x100x10. Surinkimas.
Oro tarpas 20x45 mm c/c600. Konstrukcijos 45x95. Elektrikos, santechnikos, ventiliacijos darbai.
Impregnuota gipskartonio plokštė 9,5 mm. Šilumos izoliacija 100mm. Kosmetinė vidaus apdaila (tinkavimas, 

dažymas, plytelės ir pan.).
Medinės konstrukcijos 45x95 mm c/c600. GRINDU SKYDAS : Grindys ir jų danga.
Šilumos izoliacija 100mm. Laminatas. Stogo danga.

Sitac garo plėvelė ;Vėjo difuzinė plėvelė Tyvek. OSB 22 mm. Radiatorių montavimas.

Tašeliai 45x45mm iš vidaus c/c600. Medinės konstrukcijos 45x220 mm c/c600.
Šilumos izoliacija 50mm. Šilumos izoliacija 200mm.
PVC  dailylentės. Faniera 12 mm.

PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMOS MEDŽIAGOS : Difuzinė plėvelė Tyvek SUPRO.
Standartiniai, šiurkštaus paviršiaus kampiniai apvadai ant 
išorinių sienų sujungimų, dažyti lauko dailylentės spalva. Impregnuotas oro tarpas 20x45 mm c/c600.
Pilnai paruoštos angos langų ir durų montavimui su 
standartiniais mediniais apvadais.

METALAI :

Medinės lauko palangės, kaustytos metaline skarda dažyta pagal
RAL palete.

Metalinės medžiagos reikalingos skydų ir stogo 
konstrukcijų montavimui:
sraigtai, vinys, varžtai, metalo plokštės.

Apsauginės šukos nuo graužikų sienos oro tarpo apačioje. LANGAI IR DURYS, jų montavimas (Venta Vindows):

STOGAS : Langas 3170 mm x 2440 mm – 2 vnt.

OSB 18mm. Langas 2000 mm x 1000 su varčia – 1 vnt.
Oro tarpas 45x45 mm. Langas 1000 mm x 1000 su varčia – 2 vnt.
Difuzinė plėvelė Tyvek SUPRO. Langas 600mm x 300 su varčia – 1 vnt.
Gegnės 45x195 mm c/c600; Šilumos izoliacija 200mm. Lauko durys skaidriu stiklu 900 mm x 2100 mm – 1vnt.
Sitac garo plėvelė. Lauko durys (plastikinės) 900 mm x 2100 mm – 1 vnt.
Tašeliai 45x45mm iš vidaus c/c400. Tualeto durys (plastikinės) 800 mm x 2100 mm – 1vnt.
Šilumos izoliacija 50mm.
PVC laminatas 3000x100x10.
STOGO PAPILDOMI ELEMENTAI :

Lietaus sistema (su lietskardėmis).
















