
"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145 2021.09.16

tel:  +371 63162442 , mob. +371 29426766

e-pasts:  info@livasgrupa.lv  internetā: www.livasgrupa.lv

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Kompaktā māja

Plānojums: Standarta

Tāme
Pamatkomplekts

Nr. Pozīcija, apraksts Kopā, €

1 Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) 28619,38

Nesošs pamatu režģis ar stiprinājumiem: līmētas egles sijas ar savienojumiem (imprignētas, krāsotas)

Grīdas SIP paneļi, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem

Ārsienu SIP paneļi, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem

Nesošais pārseguma režģis ar stiprinājumiem: līmētas egles sijas ar savienojumiem (krāsotas GW310)

Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem

Starpsienu koka karkasi ar stiprinājumiem

Jumta spāres, starplatojums, papildus beramās vates izolācija Paroc BLT9, 18mm durelis plātņu segums

Ārsienu apšuvums: vertikāli 90mm koka apšuvuma dēļi (imprignēti, krāsoti) un Cetris Plus cementa-skaidu 

plāksnes (gruntētas, sedzoši krāsotas) 

Logailu nobeiguma dēļi un līstes

Difūzijas membrāna paneļiem un ventilējamo fasāžu plēve Delta Fassade koka apšuvumiem 

Ieejas kāpnes (3 pakāpieni) un lievenis ar terases dēļu segumu

2 Kausējams jumta segums 1885,36

Bituma grunts

Kausējamā bituma apakšklājs (Bipol EPP) un virsklājs (Tehnoelast K-PS 170/5000)

Metāla jumta parapeti un ārsienā iebūvēta lietusūdens noteksistēma

3 Mājas iekšējā apdare 2496,35

Laminētas ārsienu mēbeļu plātnes, biezums: 16mm

Laminētas starpsienu mēbeļu plātnes, biezums: 16mm

Starpsienu skaņas izolācija: Paroc Extra akmens vate

Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes

Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā

4 Grīdas segums 1283,20

Classen Adventure sērijas grīdas lamināts (32.kl., 4V, 8mm) istabās un koridorā

Lamināta apakšklājs- 12mm kokšķiedru plātnes Isoplaat

Priedes koka kājlīstes nesošo konstrukcijas krāsā

Vannas istaba bez grīdas seguma (grīdas segums: Knauf Bodenplatte reģipsis)

5 Logi un ārdurvis 4790,05

Koka logi, logu profils IV68, selektīvs stiklojums, pakešu pildījums ar argonu

Ārdurvis nokomplektētas ar eņģēm, slēdzeni, nerūsējoša metāla rokturi un alumīnija slieksni

Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes

Logu lakojums ar firmas Remmers ūdens bāzes lazūrām

6 Iekšdurvis 1437,68

Līmētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem

Komplektā eņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi 

Durvju lakojums: firmas Remmers ūdens bāzes lazūras

7 Elektroinstalācija un elektriskā apsilde 1877,00

Sienā iebūvējama sadale (36 moduļu)

Vadu instalācija ar aizsargizolāciju grīdā, sienās un jumta paneļos



Sadales automātu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību

Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna

Elektriskie konvekcijas apkures radiātori Ensto Beta 

Atsevišķi ieslēdzams nosūces ventilators vannas istabā 

8 Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija 742,60

Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (80L Dražice elektriskā)

Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim

Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija

PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā

9 Iebūvētās mēbeles 2030,74

Virtuves iekārta ar maisītāju un nerūsējoša tērauda izlietni (bez iebūvējamās virtuves tehnikas)

Iebūvējamais koridora skapis ar veramām durvīm un atvilktņu blokiem

10 Montāža 6732,20

Montāžas izmaksas

Mājas pamatkomplekta summa: 51 894,56

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.  Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties

SIA "Līvas Grupa" birojā.


