Hyllinge d. 22. januar 2018

Salgs- & Leveringsbetingelser
Quattro Færdigkvist® er et færdigt fabriksfremstillet
byggekomponent, som forhandles via anerkendte
tømmerhandler eller alternativt direkte mod forudbetaling.
Montage på byggeplads foretages af kunde/lokale entreprenører efter udførlig
montagevejledning. Quattro Tagkviste ApS® kan efter nærmere aftale tilbyde konsulent til
bistand ved montagen.
Udveksling, lægtning og undertag skal foretages før montering af Quattro Færdigkvisten.
Tagbeklædning, med undtagelse af skifertage, kan også være lagt inden montering.
Det forudsættes at der på byggepladsen/leveringsadressen er normal og tilstrækkelig
manøvre- og afsætningsplads for kvistene, på det forud aftalte leveringstidspunkt.
Kan kunden ikke aftage Færdigkvistene på det aftalte tidspunkt, forbeholder Quattro
Tagkviste ApS® sig ret til at fakturere håndtering og opmagasinering indtil kvistene kan
aftages.
Inden produktionen af kvistene sættes i gang, oplyses data omkring den eksisterende
bygning, hvad angår taghældning, udvekslingsdetaljer, spærafstande osv.
Den tilbudte pris forudsætter at Quattro Tagkviste ApS® modtager relevant materiale for
udarbejdelse af produktionstegning. Opmåling på stedet kan evt. tilbydes efter aftale mod
betaling. Fast gebyr 2.500 kr. excl. moms pr. sag.
Når kontrahering har fundet sted, fremsender Quattro Tagkviste ApS® nødvendige
produktionstegninger, samt målskema for udvekslinger til godkendelse. Senest
godkendte produktionstegning er eneste gældende dokument for fremstilling af kviste
i den pågældende ordre.
Det forudsættes at alle nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse er indhentet, herunder
fra byggemyndigheder samt at tagkonstruktionens bæreevne er kontrolleret således, at denne kan
bære kvistene.
Quattro Tagkviste ApS® kan ikke holdes ansvarlig for svigtende materialeleverancer eller andre
forhold som Quattro ikke har indflydelse på, og som kan føre til at leveringstidspunkt ikke kan
overholdes. Quattro kan ved skriftligt varsel senest 5 dage før levering skulle have fundet sted,
rykke levering op til 10 arbejdsdage uden omkostninger for Quattro.

Ret til konstruktive ændringer forbeholdes.
Leverandørgaranti: Type Q+ og Q1 10 år, type Q2 og Q3 5 år
Se garantibestemmelser i drift- og vedligeholdelsesvejledningen.

Sådan er en Quattro Færdigkvist opbygget:

Der ingen grund til at være i tvivl – kvisten er helt færdig, inkl. montagebeslag, inddækning og indv. beklædning.
Standardopbygninger:

Tagkonstruktioner:
Zink eller kobbertag:
Zink nr. 12 / kobber 0,7 dobbeltfalset med stående false.
Dobbelt fodblik, Gribekanter, loddet/falset skotrender.
Bræddeunderlag eller opslidset 18 mm vandfast finér.
18 mm afstandsliste.
Ventilation.
9 mm gipsunderlag. (vindtæt lag)
45 mm konstruktionsspær.
120-295 mm A-batts.
21 mm forskalling.
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.
13 mm gips.
Profiltag:
Tegl/Bølgeternit/stål.
Zinktagrender, Z12 std. på rytter og taskekviste.
Zinkprofiler og 38x73 mm T1 lægter.
25 mm afstandsliste.
Ventilation.
Diffusionsåbent undertag.
9 mm gipsunderlag. (vindtæt lag)
45 mm konstruktionsspær.
120-295 mm A-batts.
20 mm forskalling.
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.
13 mm gips.
Andre tagmaterialer udføres efter ønske

Spejlbeklædning/gesimslister:
9 mm overfladebehandlet vandfast finér samt
gesimslister i kantet eller rund udgave.
Spejl og gesimslister udføres i andre udgaver efter
ønske.

Skot- og vandrender:
Monteret på kviste: Zink nr. 12 el. kobber samt blød zink i
front, plisseret el. plan. Ved kobber benyttes Sabetoflex
som tagfodsafdækning.

Flunkkonstruktioner:
Zink eller kobberflunke:
Zink nr. 12 / kobber 0,7 med blændfalse.
15 mm vandfast finér.
9-18 mm afstandsliste.
Ventilation.
9 mm udvendig gips. (vindtæt lag) Kl. 1 beklædning.
45x95 mm skelet med 95 mm A-batts.
0,2 mm plastfolie. (dampspærre) med tapede samlinger.
45x45 mm skelet med 45 mm A-batts
13 mm gips.
Flunke fås også beklædt med brædder og
plademateriale.
Glasflunke:
Faste karme, super lavenergi, klasse A el. B
Fuldt færdigmalede i ønsket RAL farve.

Døre/vinduer:
Super lavenergi, klasse B. Udformning/fabrikat efter
ønske. Fuldt færdigmalede i ønsket RAL farve.

Altankviste:
Altanbund: 18 mm vandfast finér, Underpap, Zinkkanter,
Overpap, Trykimprægneret el. hårdttræs træderist.
Altansider: 15 mm vandfast finér, papunderlag, zink.

Hjørnestolper:

Undertagstætning:

Hjørnestolper i træ overfladebehandles i ønsket RAL
farve efter impr. og isættes boracol-impel, der
forvandes. Hjørnestolper kan også beklædes med
tyndplade, zink/kobber eller eternit mv.

Overfladebehandling:

Sker vha. den medfølgende kvistramme og
afvandingsrende.

Husk Quattro kvisten er helt færdigmalet udvendig i
ønsket RAL farve.

Konstruktioner kan afvige fra ovenstående, iht. udbudsmateriale og aktuel
produktionstegning i de enkelte sager.

© 2018 Quattro Tagkviste ApS

