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Din totalleverandør
av stålbygg

Vi leverer komplette bygg.
Med Lindab som prosjektør
og Jon L Sæter AS som
montør er du sikret en best
mulig leveranse, hele veien fra
tanke til ferdig hall.
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Fra tanke til ferdig hall
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Kontakt oss

Bestilling

Med utgangspunkt i dine ønsker og behov,
finner vi et bygg som passer til ditt formål. Vi
jobber ikke ut fra standard mål, da det er dine
behov som skal ligge til grunn. Vi jobber derimot mye med standarddetaljer for å kunne
tilby et så prisgunstig bygg som mulig.

Når vi har kommet til enighet om leveringsvilkårene skriver vi en kjøpekontrakt. Her har
vi foretatt de justeringene du ønsker. Vi bestemmer og setter leveringstid for reisverket i
stål, samt at vi avtaler betalingsbetingelser.

Tilbud
Etter at vi har fått ønsker og eventuelt tegninger fra deg, gjennomgås dette, og et skriftlig
tilbud tas frem. I tilbudet skal alt materiell i
henhold til ditt ønske være inkludert i tilbudet.

1-2 uker

Ca 2 uker
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Vi leverer bygget ferdig
prosjektert og montert!
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Prosjektering
Når det gjenstår 7 uker til leveringsdato, må
alle avtaler være klare. Endringer etter dette vil
forsinke og fordyre leveransen.
Lindabs erfarne teknikere tegner stålhallen, spesifiserer alt materiell og setter dette
i bestilling.

Tegninger
Sammen med leveransen får du et komplett
tegningsunderlag som trengs for montering av
hallen. Her inngår plasseringstegning for innstøpningsgods, ståltegninger, montasjetegning
for tak og vegg, samt detaljer. Etter avtale kan
vi også levere plan- og fasadetegninger.

6-7 uker

Grunnarbeid
Dersom du selv sørger for grunnarbeidet,
sender vi med innstøpningsgodset som er nødvendig for montering av stålbuene. Du får også
en plasseringstegning av innstøpningsgodset
levert fra oss.
Velger du fundamentgrunn leveres det etter
avtalt tidsplan. Du har selv innen leveransetidspunktet forberedt oppmerking der bygget skal
reises, samt 8 - 10 meter utenfor. Du har også
sjaktet ut for fundamentene og kantstål etter
tegningsanvisninger mottatt fra oss.
Fundamentene og kantstål monteres og hele
grunnen justeres inn slik at den passer nøyaktig med stålbuene.

Vi kan levere mange
typer haller:
- Bilhaller
- Handelsbygg
- Industri
- Kontor
- Lager
- Idrettshaller mm
Lindabs produkter er CE-merket
i henhold til EN 1090.
Jon L Sæter AS er en erfaren og
solid montør. Med lang fartstid i
bransjen og dyktige medarbeidere
sikrer de et resultat du blir fornøyd
med!
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Levering av
øvrig materiell
Innen levering av stålbuene kommer det en
del materiell, blant annet takåser og festemidler som er nødvendig ved reising av stålbuene. Også plater, trevirke, takrennesystem,
dører og porter kan leveres.

Leveranse av stålbuer

Dokumentasjon

Monteringen av stålbuene inngår alltid i vår
pris. Stålbuene leveres med kranbil og fører/
montasjeleder (1-2 personer). Vi stiller med
kranbiler og lifter samt 3-4 personer.

Når alt materiell er levert og betalt, mottar du
tegninger og FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)digitalt på cd eller
usb minnepenn.
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Kontakt oss i dag for et godt tilbud!
Jon L Sæter AS :
Vidar Sæter
vidar@jonlsaeter.no
telefon 41 91 51 22

