ABIKS KATUSE HINNAPAKKUMISE KÜSIMISEL
Allpool on lisatud puitkatuste hindade suurusjärgud* ja üks konkreetne hinnapakkumise näidis** koos
aspektidega, mida katusetööde hinnapakkumisi küsima asudes võiks osata koos päringu esitamisega
täpsustada. Nii saab meister parema pildi ning Sina kiiremini vastuse.
* Üldiselt on puitkatuste hinnad (2019 a) järgnevad:
Näide: rehemaja (400m katusepinda, lihtne viilkatus, ilma kelpide ja katuseakendeta).
Tööd: vana katte (laast) mahavõtmine, roovituse minimaalne korrigeerimine, uue katte pealepanek, uued
viilulauad:
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Laastukatus (haab)

12 900 (+20%) 15 480.-

Sindelkatus

14 910 (+20%) 17 890.-

Kimmkatus

13 620 (+20%) 16 340.-

Igale objektile tuleb loomulikult individuaalselt läheneda ja kohapealse olukorraga tutvuda. Arvestama peab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Katuse tüüp (viilkatus, viilkatus poolkelpadega, viilkatus täiskelpadega, vintskapid, katuseaknad,
nurgaga pikendus teisele hooneosale, jne)
Olemasolev katusematerjal (eterniit, plekk, sindel, laast, roog)
Uus planeeritud katusematerjal (laast, sindel, valtsplekk, roog)
Olemasoleva katuse lammutus (jah, ei)
Vana katusekatte utiliseerimine (jah,ei)
Katusekonstruktsioonid: kas on vaja uusi harjalaudu, uut roovitust, vahetada sarikad, jne. See on
kliendi enda hinnang.
Katuse (hoone) pikkus
Korstnad jm - mitu läbiviiku katusest?
Kas II korrusel on või tulevad soojapidavad ruumid? (Pikema perspektiiviga mõelda, siis saab vastava
konstruktsiooni planeerida/ehitada).
Lisada pildimaterjali, kuna suuremad kahjustused võivad olla piltidelt näha. Parim muidugi on kui
katusetegija jõuab kohapeale vaatama. Eelneva konsultatsiooni võid võtta ka nõustajalt/meistrilt
lehelt www.maamaja.eu.
Objekti asukoht (küla täpsusega, et oleks võimalik transpordikulusid planeerida)

** NÄIDE: Hinnapakkumise näidis 400m laastukatusele
Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise vastavalt Teie päringule ehitustöödeks.
1. Katuselaast (kuusk, l-510) 400 m²
Summas 5 200.2. Saematerjal: roovitus, viimistl lauad, jm abimat
Summas 1 540.3. Kinnitusvahendid katusetöödele; korstnakrae
Summas 790.4. Vana katusekatte eemaldamine (eterniit, laast ja roov)
Summas 1 920.5. Sarikate korrigeerimine ( 20 tööt) ja roovituse rihtimine Summas 2 120.6. Katuselaastu paigaldamine 400 m²
Summas 6 000.7. Katuse viimistlemistööd (korstnakrae ja viimistl lauad)
Summas 360.8. Materjalide, meeste transport objektile ja järelvalve
Summas 650.9. Telling, tõstemehh, komandeering, majutus jm
Summas 760.Hinnapakkumine kokku 19 340.- eur (+20% km)
Summas 23 208 eur
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Jooksvalt võivad kaasneda lisakulud töö käigus ilmnevate tööde ja teenustega.

