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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 din lokale Bygger’n Proffselger. 

KUNDE & PROSJEKTINFORMASJON SPESIFISER 

Bygger’n butikk / kontaktperson  

Proffkunde (firmanavn / kundenr.) 

Kontaktperson  

Prosjekt (merking) 

Leveringsadresse (min. postnr.)  

Ønsker leveringstid (uke / dag)  

TAK JA NEI SPESIFISER 

Takstoler (spesifiser type taktekking) 

Sperrer (spesifiser type taktekking) 

Annet (spesifiser) 

VEGG JA NEI SPESIFISER 

Yttervegger (Std. 36x198mm) 

Bærevegger (Std. 48x98mm) 

Lettvegger (Std. 36x98mm)  

Brann- og lydvegger (Std. 2 x 48x98mm)  

Annet (spesifiser) 

Hvis ikke annet er oppgitt gjelder følgende LSE standard for vegger: 

- Alle vegger tilbys med enkel bunnsvill og dobbel toppsvill.
- Yttervegger tilbys med 36x198mm stender.
- Bærevegger tilbys med 48x98mm stender.
- Lettvegger tilbys med 36x98mm stender.
- Brann- og lydvegger tilbys med 2 x 48x98mm stender.

BJELKELAG JA NEI SPESIFISER 

I-bjelke (leveres med K-bjelke som kantbjelke)

K eller S-bjelke 

Annet (spesifiser) 

Er hulltagning i bjelkelag for ventilasjon ønskelig 

Er nedsenk i bjelkelag ved bad ønskelig 

DIVERSE JA NEI SPESIFISER 

Altan / balkong  

Takoverbygg 

Svalgang  

Annet (spesifiser) 

På hus, hytter og garasje kan tilbud 

fra leverandør forventes innen 5 

virkedager. På større prosjekter kan  
tilbud forventes innen 10-15 virkedager 
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DATO NAVN 
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