Stiger til tak AS
Stavevegen 17
3570 Ål
Org. nr. 920295576

Til medlemmer av MYRLAND HYTTEEIERFORENING
16. august 2018
Vi har med dette gleden av å gi følgende tilbud på levering og montering av fastmonterte takstiger
til hytter i Myrland Hytteeierforening.
TILBUD TAKSTIGER MED MONTERING, gyldig til 1. oktober 2018
MATERIALER:
Lobas typegodkjent takstige av varmforzinket stål, galvanisert, sortlakkert eller grå.
Innfesting standard 65cm

592 kr

Innfesting 120cm (kreves i få tilfeller)

850 kr

Takstige, antatt 3 lengder a 110cm : 668kr X 3

2.004 kr

Innnfesting torvtak:

1.240 kr

Feieplatå 120-150cm (påkrevd hvis pipa er over 1,2m høy)

1.410 kr

Topplatå 23 cm (påkrevd hvis pipa er 1,5-1,17m høy)

670 kr

Lengde på stige i tilbud er antatt lengde, og blir avregnet etter montering. Vi fakturerer for hele
stigeelement på 110 cm. Dersom pipa er over 120 cm høy, kreves det i følge forskriftene en
plattform/platå i bakkant av pipa.

MONTERING:
Montering takstige:

3.9oo kr – rabatt 30 % (975kr) =

2.925 kr

Montering feieplatå: 1.265 kr – rabatt 25 % (316 kr) =

949 kr

Fri frakt ved montering.
Prisene forutsetter bilvei fram til hytta. Er veien stengt med bom, må det opplyses om hvem som
kan kontaktes lokalt for å låne nøkkel. Alternativt legge ut nøkkel på avtalt sted.

MONTERINGSTIDSPERIODE :
Arbeidet gjøres ferdig i høst eller senest innen 1.juli 2019
avhengig av fravær av snø og avhengig av oppdragsmengde.
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Informasjon og retningslinjer vedr. feiing og tilsyn av fritidsbolig i Hol Kommune
https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/brann-og-feiing/#krav-til-takstige
Brannforebyggingsforskriften gjeldende fra 1.1.2016 :
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stiltesporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg

FREMGANGSMÅTE for å bli med på tilbudet, FRIST 1. oktober 2018
• Rabattkoden fås ved å henvende seg til styret i hytteforeningen via «Kontakt oss» på
www.myrland.org, oppgi navn og hytteadresse.
• Navn, telefonnr og rabattkoden må sendes enten via SMS til 92315322, eller e-post til
torgeir@stigertiltak.no
• Den enkelte vil så bli oppringt for å gjøre nærmere avtale
• Stigene monteres etter gjeldende regler og forskrifter
• Montering i høst eller senest innen 1. juli 2019
• Bilde-dokumentasjon vil medfølge faktura som sendes den enkelte hytteeier etter at arbeidet
er utført.
Skulle det være noen spørsmål er du/dere velkommen til å ta kontakt .
Vår hjemmeside er www.stigertiltak.no
Med vennlig hilsen
Stiger til tak AS
Kontaktperson:
Torgeir Landsend
Tel. 923 15 322
torgeir@stigertiltak.no

