Voorbeeld besteksomschrijving
Omschrijving project:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het leveren en aanbrengen van Dakramen Cast PMR.
Algemeen: Par. 30.41
- De werkzaamheden te laten voeren door een hierin gespecialiseerd bedrijf, waarbij de
voorschriften van de importeur van de dakramen in acht genomen dienen te worden.
- Uitvoerend bedrijf dient goedkeuring van directie te hebben.
- De aangevoerde materialen dienen zorgvuldig gelost te worden en op een vlakke ondergrond
te worden opgeslagen.
Garantie:
- De leverancier geeft 5 jaar garantie op de accessoires en 10 jaar garantie voor het glas.
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Dakramen, par. 30.41
- Het leveren en aanbrengen van dakramen, te weten:
Fabricaat
Cast PMR
Dakbedekking
- Natuurleien dak
- Pannendak
- Rieten dak
- Zinken dak
- Plat dak
Type
- Standaard raam PMR.
- Maatwerk enkel raam (in overleg met Lei Import)
- Maatwerk gekoppeld raam (in overleg met Lei Import)
Afmeting (mm)(hxb) - 0: buitenmaat 580 x 440 / binnenmaat 450 x 340 (1 tussenspijl)
- 1: buitenmaat 700 x 520 / binnenmaat 570 x 420 (1 tussenspijl)
- 2: buitenmaat 850 x 520 / binnenmaat 720 x 420 (1 tussenspijl)
- 3: buitenmaat 1000 x 670 / binnenmaat 870 x 570 (1 tussenspijl)
- 4: buitenmaat 1000 x 820 / binnenmaat 870 x 720 (1 tussenspijl)
- 5: buitenmaat 1300 x 980 / binnenmaat 1180 x 880 (2 tussenspijlen)
- 6: buitenmaat 1630 x 670 / binnenmaat 1500 x 570 (1 tussenspijl)
- 7: buitenmaat 1630 x 980 / binnenmaat 1500 x 880 (2 tussenspijlen)
- 8: buitenmaat 1300 x 670 / binnenmaat 1180 x 570 (1 tussenspijl)
- 9: buitenmaat 1750 x 820 / binnenmaat 1620 x 720 (1 tussenspijl)
Opening
- met knopbediening/ gasveer
- met zwengel nikkel
- met zwengel messing
- met oogzwengel nikkel (in combinatie met RVS stok 1,5m of 2,0m)
- met oogzwengel messing (in combinatie met RVS stok 1,5m of 2,0m)
- met elektrische motor met schakelaar
- met elektrische motor met afstandsbediening
- met elektrische motor i.c.m. rookafvoersysteem
- vast raam
Raamdecoratie
- geen
- plissé verduisterend, kleur antraciet
- plissé verduisterend, kleur wit
- plissé lichtdoorlatend, kleur antraciet
- plissé lichtdoorlatend, kleur wit
Materiaal
Staal voorzien van een polyzink laag en een poedercoating.
Beglazing
Dubbele ruit van zeer hoge kwaliteit.
Voorzien van zelfreinigende coating en optimaal geïsoleerd.
Isolatiewaarde
Uraam= 1,5W/m2K, Uglas= 1,1W/m2K.
Binnenafwerking
MDF zwart kader.
Notitie
De slabben rondom het dakraam dienen door de verwerker gemaakt te
worden. Deze wordt niet meegeleverd met de dakraam.
Garantie
De leverancier geeft 5 jaar garantie op de accessoires en
10 jaar garantie voor het glas.
Importeur
Lei Import BV Maasbracht, tel:+31475–436439, mail: info@lei-import.nl.
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