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KONSTRUKSJONSPAKKE
(PRECUT)
Målsatte tegninger og en enkel beskrivelse
danner grunnlaget for nødvendige opp
lysninger til bestilling av en konstruksjons
pakke. Våre enkle bestillingsskjemaer
hjelper våre kunder til å angi nødvendige
opplysninger for å kunne få en riktig og
rasjonell prosjektering.

Med grunnlag i bestillingsskjema blir den
bærende trekonstruksjonen konstruert
med nødvendige dragere enten i stål,
limtre eller andre bærende konstruksjons
materialer. Aktuelle behov for beslag
etc. vil bli beskrevet. Optimera vil være
ansvarlig prosjekterende for sin leveranse
og har nødvendig godkjenning for dette.

Der det er hensiktsmessig vil det bli ut
fresinger for losholter, spikerslag etc. Der
som en ønsker utfresing for ventilasjons
kanaler eller andre tilpasninger gjøres
dette på forespørsel mot et pristillegg.

Etter at konstruksjonspakke (precut)
underlaget er utført blir dette sendt kunde
i PDF. Det vil også være med en 3D modell
som kan zoomes inn og vendes.

VEGGTEGNINGER
Målsatt plantegninger og tegninger av
vegger i tegnings- og monteringsmappe.
Alle deler i bærende vegger blir merket og
har sin referanse mot topp- og bunnsvill.

Prosjektet blir merket, kappet og pakket
for best mulig logistikk på byggeplass.

Innvendige lettvegger kan også leveres
ferdig merket og kappet dersom ønskelig.
Gavlvegger blir levert skråkappet mot skrå
toppsvill som også er merket.
Der det er hensiktsmessig vil det bli utfres
inger for losholter og nødvendige spikerslag.

Med leveransen til byggeplass følger
det en egen tegnings- og monterings
veileder spesielt for hvert prosjekt.
Denne inneholder aktuelle plantegninger,
snitt, veggtegninger, diverse detaljer
for prosjektet samt råd og veiledende
konstruksjonsdetaljer for montering.
Optimera forutsetter at utførende gjør seg
kjent med innholdet i denne mappen før
montering på byggeplass.
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Dersom det er ønskelig kan en også
frese spor for stendere, men en mister
da merkingen på sviller slik at en må
bruke veggtegningen i større grad ved
montering.
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Prosjektene blir pakket vegg for vegg. Det
kan forekomme at to eller flere vegger
pakkes sammen dersom det er hensikts
messig.

BJELKELAG
Målsatte tegninger av bjelkelag med angitt
dimensjoner og detaljer i tegnings- og
monteringsmappe.
Bjelkelag blir levert i ønsket bjelketype og
dimensjoner i.h.t. gjeldende laster.
Aktuelle jerndragere kan freses inn i
bjelkelag dersom ønskelig med angitt
nødvendige beslag.

TAKKONSTRUKSJONER
Målsatte tegninger av takkonstruksjon
med angitt dimensjoner og detaljer i
tegnings- og monteringsmappe.
Takkonstruksjon blir kappet og merket
i.h.t. takplan. Dimensjoner i.h.t. gjeldende
laster.
Aktuelle hakk og utfresinger utføres i.h.t.
ønsker fra kunde.
Utveksling for takvinduer og pipe ivaretas i
beregninger, men utveksles på byggeplass.
Takkonstruksjon blir pakket og merket for
best mulig montering på byggeplass.

TEGNING- OG
MONTERINGSLEVERANSE
Alle prosjekt blir levert med en tegningsog monteringsveileder som er utarbeidet
spesielt for hvert enkelt prosjekt.

Hulltaking for ventilasjonskanaler eller
andre tilpasninger på forespørsel.

Plantegninger blir som regel levert med
løst p.g.a. størrelse.

Bjelkelag blir pakket og merket for best
mulig montering på byggeplass.

Disse lamineres dersom størrelsen ikke
er mer enn A2. Ønskes tegninger av
større format laminert gjøres dette på
forespørsel.

LEVERANSE
Vi leverer direkte på byggeplass.
Dersom det er spesielle behov til bil
for leveranse avtales dette direkte med
transportkontor ved avrop av leveransen.
Dersom ønskelig tas andre byggevarer til
prosjektet med på samme bil.
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MERKING
Sviller blir merket med to streker der hvor stender skal stå på flasken av planken.

Fresing i svill (må bestilles spesielt).
Ved leveranser der det er fresing i svill for
stender vil det ikke bli stemplet stender
nummer på svillen. Her må byggmester
bruke veggtegningene noe mer.
I bjelkelag vil kantbjelken bli merket med
to streker.

På kanten vil det stå vegg navn for eks. 1YV5 bunnsvill og det blir stemplet stender
nummer der hvor strekene markerer.
1. etg. yttervegg nr. 5 element nr. 134 + type element - toppsvill , bunnsvill eller losholt.
Vegg navnene går igjen på plantegning og veggtegning.

PAKKING
Prosjektene vil bli pakket vegg for vegg i
pakker med for eksempel 3 vegger. Disse
vil bli merket med veggnummer.
Sviller blir pakket i egen pakke.
Ved prosjekter som har mange hovedstendere som er like kan disse bli pakket i
egen pakke.
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Kontaktinformasjon
Konstruksjonspakker, precut, elementer og takstoler
Salg:
Din faste kontakt i Optimera/Montér
Ordre/pris:
teknisk@optimera.no
Salgssjef Byggsystemer: Kjetil Hustad
(+47) 48 86 87 07
kjetil.hustad@optimera.no

Her finner du oss
MONTÉR BYGGEVAREHUS

OPTIMERA PROFFSENTRE

AKERSHUS
Montér Eidsvoll
Montér Hurdal
Montér Jessheim
Montér Lillestrøm Stormarked
Montér Stabekk
Montér Vestby Grøstad Bygg

Montér Etne
Montér Knarvik
Montér Minde
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord
Montér Øygarden

AUST-AGDER
Montér Blom Bakke
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Lillesand
Montér Risør
Montér Tvedestrand

MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg
Montér Eidsvåg
Montér Molde
Montér Rauma
Montér Røsand
Montér Ørsta

BUSKERUD
Montér Drammen Stormarked
Montér Geilo
Montér Gol
Montér Hemsedal
Montér Hurum
Montér Hønefoss
Montér Kongsberg
Montér Nesbyen
Montér Slemmestad
Montér Ål
Montér Åmot

NORDLAND
Montér Lofoten

HEDMARK
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Montér Hamar Stormarked
Montér Kongsvinger
Montér Rena
Montér Stange
Montér Trysil

ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Forus Stormarked
Montér Haugesund
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Sauda
Montér Stavanger
Montér Suldal

HORDALAND
Montér Askøy
Montér Bømlo

TELEMARK
Montér Kragerø
Montér Porsgrunn
Montér Rjukan
Montér Skien

BUSKERUD
Montér Proffsenter Gol

TROMS
Montér Hamco

HORDALAND
Optimera Proffsenter Bergen

VEST-AGDER
Montér Farsund
Montér Flekkefjord
Montér Kvinesdal
Montér Lindesnes
Montér Lyngdal
Montér Mandal
Montér Søgne
Montér Sørlandsparken Stormarked
Montér Vanse
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd

MØRE
Optimera Proffsenter Ålesund

VESTFOLD
Montér Holmestrand
Montér Horten
Montér Larvik
Montér Revetal
Montér Tønsberg
ØSTFOLD
Montér Halden
Montér Rakkestad
Montér Østfoldhallen Stormarked

AUST-AGDER
Optimera Proffsenter Arendal

HEDMARK
Optimera Proffsenter Rudshøgda

OSLO
Optimera Proffsenter Ensjø
Optimera Proffsenter Grorud
ROGALAND
Optimera Proffsenter Sandnes
Optimera Proffsenter Haugesund
SØR-TRØNDELAG
Optimera Proffsenter Omkjøringsveien
Optimera Proffsenter Sandmoen
VEST-AGDER
Optimera Proffsenter Kristiansand
VESTFOLD
Optimera Proffsenter Sandefjord
Optimera Proffsenter Tønsberg
ØSTFOLD
Optimera Proffsenter Sarpsborg
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OSLO
Montér Orring Byggsenter

AKERSHUS
Optimera Proffsenter Lørenskog
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OPPLAND
Montér Almenningsbutikken
Montér Gjøvik
Montér Kvismo
Montér Lillehammer
Montér Vinstra

SØR-TRØNDELAG
Montér Bjugn
Montér Brekstad
Montér Rissa
Montér Røros

optimera.no

