
Vedlegg : Spesielle bestemmelser konstruksjonspakker (pre-cut), elementer og takstoler 
 
Bestemmelsene i dette kapittel kommer i tillegg til bestemmelsene i Rammeavtalen. 
 
 

 KONSTRUKSJONSPAKKER (PRE-CUT) 1
 

For at Optimera skal kunne utføre prosjektering skal bestiller overlevere til Optimera riktig utfylt 
bestillingsskjema, komplett bygge- og produktbeskrivelse, romskjema og målsatte tegninger(plan og snitt, 
begge i 1:50 og fasader i 1:100). Ved manglende eller mangelfullt bestillingsunderlag kan estimert leveringstid 
forskyves. Optimera har under enhver omstendighet ikke ansvar for feil eller mangler som skyldes bestillers 
manglende eller mangelfulle bestillingsunderlag. 
 
Beregningen utarbeides på grunnlag av Optimeras standard beskrivelse og produkter. Dersom bestiller ønsker 
annet grunnlag må dette avtales særskilt. 
 
Dersom tegningsmateriellet ikke er tilstrekkelig og nødvendige opplysninger ikke kan skaffes til veie, 
forbeholder Optimera seg retten til ikke å skjære ferdig visse deler av konstruksjonen.  Nødvendige materialer 
blir i tilfelle medsendt for tilpassing på byggeplass. 
 
Dersom Optimera finner det riktig tidsforbruksmessig kan enkelte kapp bli overlatt for tilskjæring/tilpassing på 
byggeplassen. Dette vil anmerkes på kapplister/tegninger. 
 
Takvindukravell tilpasses alltid på byggeplassen. 
 
Kunden må gjøre seg kjent med Optimera standard tilskjæringsdetaljer før monteringen starter. Ved eventuelle 
feil på leveransen skal kunden kontakte Optimera umiddelbart og før egne tilpasninger utenom kapplister og 
tegninger utføres. Se medfølgende skjema. Reklamasjon blir ikke tatt til følge dersom ikke ovenstående er 
gjort. Reklamasjon skal meddeles Optimera skriftlig og eventuelle økonomiske krav skal dokumenteres. 
 
 

 ELEMENTER 2

 
For at Optimera skal kunne utføre prosjektering skal bestiller overlevere til Optimera riktig utfylt 
bestillingsskjema, komplett bygge- og produktbeskrivelse, romskjema og målsatte tegninger (plan og snitt, 
begge i 1:50 og fasader i 1:100). Ved manglende eller mangelfullt bestillingsunderlag kan estimert leveringstid 
forskyves. Optimera har under enhver omstendighet ikke ansvar for feil eller mangler som skyldes bestillers 
manglende eller mangelfulle bestillingsunderlag. 
 
Elementtegninger og nødvendige beregninger utarbeides på grunnlag av Optimeras standard beskrivelse og 
produkter. Dersom bestiller ønsker annet grunnlag må dette avtales særskilt. 
 
Dersom tegningsmateriellet ikke er tilstrekkelig og nødvendige opplysninger ikke kan skaffes til veie, 
forbeholder Optimera seg retten til ikke å produsere ferdig visse deler av leveransen. Nødvendige materialer 
blir i tilfelle medsendt for tilpassing på byggeplass. 
 
Dersom Optimera finner det riktig tidsforbruksmessig kan enkelte detaljer bli overlatt for tilskjæring/tilpassing 
på byggeplassen. Dette vil anmerkes på tegninger. 
 
Kunden må gjøre seg kjent med Optimeras detaljer og leveransedokumenter før monteringen starter. Ved 
eventuelle feil på elementleveransen skal kunden kontakte Optimera umiddelbart og før egne tilpasninger. 
Reklamasjon blir ikke tatt til følge dersom ikke ovenstående er gjort. Reklamasjon skal meddeles Optimera 
skriftlig og eventuelle økonomiske krav skal dokumenteres.  
 



  TAKSTOLER 3
 

For at Optimera skal kunne utføre prosjektering skal bestiller overlevere til Optimera riktig utfylt 
bestillingsskjema, komplett bygge- og produktbeskrivelse og målsatte tegninger (plan og snitt, begge i 1:50 og 
fasader i 1:100). Ved manglende eller mangelfullt bestillingsunderlag kan estimert leveringstid forskyves. 
Optimera har under enhver omstendighet ikke ansvar for feil eller mangler som skyldes bestillers manglende 
eller mangelfulle bestillingsunderlag. 
 
Produksjonstegninger utarbeides på grunnlag av til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Dersom bestiller 
ønsker annet grunnlag må dette avtales særskilt. Ordrebekreftelse og tegninger oversendes kunde for 
godkjenning. Når kundens godkjenning er mottatt settes takstolene i produksjon. Ved sen godkjenning kan 
dette føre til at leveringstiden forskyves. 
 
Dersom Optimera finner det riktig tidsforbruksmessig kan enkelte kapp bli overlatt for tilskjæring/tilpassing på 
byggeplassen. Dette vil anmerkes på tegninger. 
 
Kunden må gjøre seg kjent med monteringsanvisning og tegninger før monteringen starter. Ved eventuelle feil 
på takstolleveransen skal kunden kontakte Optimera umiddelbart og før egne tilpasninger. Reklamasjon blir 
ikke tatt til følge dersom ikke ovenstående er gjort. Reklamasjon skal meddeles Optimera skriftlig og eventuelle 
økonomiske krav skal dokumenteres.  


