Tilvalg til sadeltagskviste

Standardopbygning

Forudsætninger for
priseksempler
Ved de nedenstående sider, er der vist
tilvalgs priseksempler, hvor priseksemplerne
kommer fra nedenstående forudsætninger.
Priseksemplerne skal lægges oven i
kvistprisen
Parametrene for prisudsving fremgår under
pris. Parametrene kan enten gøre tilvalget
billigere, eller dyrere.

Ved sadeltagskvisten, er der taget
udgangspunkt i de mest almindelige
løsninger. Kvisten vil altid være helt færdig
udvendigt med skotrender osv.

Ved vindueskvist
Vinduesbredde:		
Vindueshøjde:		

Standardløsningerne kan ses inde på alfakviste.dk

Taghældning:		 45
Stk: 				1 stk

Ved alle priser, er der taget udgangspunkt i den rå
kvistpris. Det vil sige at f.eks. vindue altid kommer
ud over prisen.

1198 mm
1198 mm

Kvistudformning
Skål/platte

Skålen/platten ses mange gange på huse hvor
der er trempel og man ønsker at kvisten rykkes
tilbage i taget. Det kan også være at skålen kan
hjælpe på nogle problemer indvendigt.

Tilvalgspris
4.200,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, vindueshøjde,
grader og tagfod.

Altankvist

Altankvisten gør det muligt, at få en lille altan
foran kvisten, hvor der kan være plads til et
par stole og cafebord. Kvisten leveres komplet
med gelænder og rist af Cumaru hårdttræ. Dette
giver et eksklusivt look til kvisten.

Tilvalgspris
Ring for pris
*Parametre: Dørbredde, dørhøjde, tagfod og
taghældning. Det er muligt at tilkøbe
håndliste i mahogni

Fransk altan

Den franske altan giver meget ekstra gulvplads
på tagetagen. Herudover gør den det muligt at
lufte dyner og lignende ude på gelænderet af
kvisten

Tilvalgspris
Ring for pris
*Parametre: Dørbredde, dørhøjde, tagfod og
taghældning. Det er muligt at tilkøbe håndliste i mahogni

Kvistududtryk
Vindue i siden

Ved vindue i siden, kommer der væsentligt
mere lys ind i rummet. Flunkvinduerne gør
siden af kvisten mere energieffektiv og gør at
kvisten får et slankt design.
Tilvalgsprisen er inkl. flunkvinduer i træ/træ og
3 lag glas fra Rationel.

Tilvalgspris
8.200,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vindueshøjde og taghældning

Hvid alufront

Den hvide alu kan bryde zinken op, så man får
et andet udtryk i kvisten.
OBS: Der kan være farvenuance/forskel imellem
vinduer og hvid alu

Tilvalgspris
1.362,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vindueshøjde, vinduesbredde og
antallet af kviste

Træfront

Ved træfronten bliver zinken brudt op og man
bevarer stadig det klassiske look. Det er muligt
at tilkøbe trekantet træklods på spejl.
Træfront males standard i hvid, men det er
muligt at tilkøbe andre farver

Tilvalgspris
1.875,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vindueshøjde og vinduesbredde

Materialer
Hvid alu front og sider

Hvid alu på front og sider, giver kvisten et helt
andet udtryk. Der vil stadig være zink på tag og
ved inddækninger.
OBS: Der kan være farvenuance/forskel imellem
vinduer og hvid alu

Tilvalgspris
4.000,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vindueshøjde og taghældning

Anden beklædning

Forpatineret zink/Quartz zink
Denne zink har gået igennem en kemisk proces,
som giver zinken en helt mat og ensartet
overflade.

Tilvalgspris for Quartz zink
Kontakt os for pris
Sort/Anthra zink
Denne zink har gået igennem en kemisk proces,
som giver zinken en tæt på sort overflade. Den
er især flot ved sorte tage.

Tilvalgspris for Anthra zink
Kontakt os for pris
Kobber
Kobberen starter med at være helt blank. Efter
en måneds tid vil den gå over i en brun varm
farve og efter mange år vil den patinere til den
lyse grønne farve.
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Tilvalgspris for Kobber
Kontakt os for pris
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*Parametre: Vindueshøjde, vinduesbredde,
taghældning, aktuelle metalpriser og antal
kviste.

Gesimser
Vandret gesims

Den vandrette gesims kan give prikken over i’et
til taget og kvisten. Den laves klassisk med buer,
for at få et godt udtryk til kvisten

Tilvalgspris
2.000,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde og taghældning
på kvisttag

Trægesims farve

Trægesimsen der løber langs taget, er som
standard hvidmalet RAL 9010. Det kan dog
males i alle RAL farver, så farven på kvisten,
passer perfekt med huset.

Tilvalgspris
800,- inkl moms. pr. sag
*Parametre: Antallet af kviste

Alugesims

Langs med taget, er der som standard en
trægesims. Denne kan man vælge at få en hvid
alukapsel omkring. Udformning af gesims vil dog
være lidt anderledes.
Det kan kun lade sig gøre at få hvid alu på gesims

Tilvalgspris
900,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vandret gesims, vinduesbredde,
vindueshøjde, grader

Tag og loft
Loft og vindue til kip

Ved at få vindue, samt loft til kip, skabes der
ikke kun ekstra rumfølelse, men også ekstra lys
fra trekantvinduet.

Tilvalgspris
3.000,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, taghældning på
kvisttag og antallet af kviste

Loft til kip

Ved loft til kip, hvor vinduet stadig er firkantet,
der vil spejlet på kvisten blive en anelse større.
Her vil der være en lille trekantet brystning
over vindue.

Tilvalgspris
2.000,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, taghældning på
kvisttag og antallet af kviste

Afvalmet tag

Det afvalmede tag kan være svært at se, men
giver et slankt design til kvistene og fra afstand
kan man se der er kælet for detaljen

Tilvalgspris
7.500- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, vindueshøjde,
grader på kvisttag, grader på hovedtag og
antallet af kviste.

Vægstykker

Vægstykke i zink

Vægstykket gør det muligt at kunne rykke
kvisten helt ned på taget, men stadig have et
normalt vindue i kvisten. Denne type kvist giver
ekstra meget gulvplads.
I priseksempel, er der taget udgangspunkt i
400 mm vægstykke og til vinduesstørrelse på
1198x1198 mm

Tilvalgspris
8.900,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, højde på vægstykke, taghældning på kvisttag og antallet af
kviste

Vægstykke i hardiplank

Vægstykket gør det muligt at kunne rykke
kvisten helt ned på taget, men stadig have et
normalt vindue i kvisten. Denne type kvist giver
ekstra meget gulvplads.
Hardiplank fås i forskellige farver
I priseksempel, er der taget udgangspunkt i
400 mm vægstykke og til vinduesstørrelse på
1198x1198 mm

Tilvalgspris
10.700,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, højde på vægstykke, taghældning på kvisttag og antallet af
kviste

Taghældning
10 graders hældning

De 10 graders hældning på kvisttag, laver vi
mest når kvisten bliver meget bred. Herved
bliver spejlet og taget ikke for stort på kvisten.
OBS: Standard hældning er 15 grader

Tilvalgspris
350,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, taghældning på
kvisttag og antallet af kviste

25 graders hældning

25 grader på kvisttag, bruges når man vil gerne
have at kvistene skal fylde lidt mere. For det
meste er det på smalle kviste at denne løsning
vælges
OBS: Standard hældning er 15 grader

Tilvalgspris
2.400,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, taghældning på
kvisttag og antallet af kviste

40 graders hældning

40 grader på kvisttag, bruges når man vil gerne
have at kvistene skal fylde lidt mere. For det
meste er det på smalle kviste at denne løsning
vælges
OBS: Standard hældning er 15 grader

Tilvalgspris
4.800,- inkl moms. pr. kvist
*Parametre: Vinduesbredde, vindueshøjde,
grader på kvisttag og hovedtag.

Hjørnestolpeløsninger
Standard hjørnestolpe

Vores standard hjørnestolpe er udviklet, så der
er taget højde for at den kan bruges til alle rum.
Der er mulighed for at få 2 lag gips på den
indvendige side. Flunken er bygget op af 145
mm flunkskelet.
Hjørnestolpetykkelse er: 202 mm

Dette er ikke tilvalg, men
standard.

Indbygget i flunk

Ved den indbyggede løsning, opnås en smallere
hjørnestolpe. Herudover opnås et større vinduesareal, hvis indbygningen gør at vinduet kan
blive bredere. Vær opmærksom på denne løsning kun kan anvendes med min. 45 mm karm
og at løsningen kun gør plads til 1 lag gips.
Hjørnestolpetykkelse er: 172 mm

Tilvalgspris
500,- inkl moms.
*Antallet af kviste i tilbud

Hjørnestolpeløsninger
Slank hjørnestolpe

Hvis man gerne vil slanke designet på kvisten,
kan det være en løsning at vi skærer
flunkskellettet ned til 85 mm. På denne måde er
der plads til 80 mm Kingspan isolering i flunker.
Det er en fordyrende løsning, da der er krav
om superisolering i de fleste tilfælde ved denne
løsning. Superisolering kan tilkøbes tilskåret og
isat fra fabrik.
Hjørnestolpetykkelse er: 142 mm

Tilvalgspris uden isolering
700,- inkl moms. pr. kvist
Tilvalgspris med isolering
5.700- inkl moms. pr. kvist
*Vindueshøjde, taghældning og antallet af
kviste i tilbud.

45 mm krydsforskalling

Hvis der er høje isoleringskrav, kan det være
rådgiver har ønsket krydsforskalling. Her går
det lidt ud over tykkelsen af hjørnestolpen.
Der findes andre løsninger, hvor man får den
samme isoleringsværdi uden at øge bredden
på hjørnestolpen. Kunde leverer og monterer
indvendig ramme.
Hjørnestolpetykkelse er: 235 mm

Tilvalgspris
900,- inkl moms. pr. kvist
*Vindueshøjde, taghældning og antallet af
kviste i tilbud.

