
K.I.S - Facader - Et stærkt alterna�v �l stålplader…. 

Vi har med udgangspunkt i KEEP IT SIMPLE, udviklet et facadeelement som et prismæssigt alternativ til stålsandwich paneler og traditionelle stålplade løsninger. Over-

flader og  isoleringsevne har samme egenskaber som vore traditionelle vægelementer, dog for at kunne levere og producere til konkurrence dygtige priser, er der en 

række standarder og forhold der skal overholdes. Formålet er også at, De som kunde, selv hurtigt og nemt kan udregne tilbud på facade og skillevægge.                   

Konstruktion og forhold er beskrevet og vist i nedenstående tekst og illustration. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte vore sælgere for yderlig information herom. 

Standarder. 

• Standard højde 2,6meter, længde varierende op til max. 6,0meter. 

• Elementer leveres med valgfri facade af Norsk marmor, sort granit, Søsten eller Bakkesten. 

• Bagside grå puds, vindue og dørlysninger pudsede grå.  

• Port lysninger afsluttes med rustfri portjern eller stålplade vinkler svarende til stålplader. 

• Vinduer åbninger standard 80x80, 81x121 eller 121x121cm.  Max. udsparing’s bredde 121cm (O.K vindue Kote +2,14m. Incl. understøbning) 

• Dørbredde standard 97 - 101 eller 121cm, højde 2,12m. (O.K dør kote +2,14m. Incl. understøbning)   

• Elementer fastgøres med Hilti Hus skruer til lapper på stålspær 4 stk. pr. element se illustration nedenfor. 

• Alternativ fastgørelse med Hilti Hus til ’Runde klemmebeslag’ , se illustration nedenfor. 

Prisliste, gældende for køb ved min. 200m2:         Jylland.   Sjælland. 

26 cm facade K.I.S : incl. levering, montering og understøbning.       Kr. 825,- pr. m2.  Kr. 945,- pr. m2. 

42 cm facade K.I.S : incl. levering, montering og understøbning.       Kr. 875,- pr. m2.  Kr. 985,- pr. m2. 

10 cm skillevægge formglat grå / puds, incl. levering, montering og understøbning.     Kr. 440,- pr. m2.  Kr. 485,- pr. m2. 

15 cm skillevægge formglat grå / puds, incl. levering, montering og understøbning.     Kr. 528,- pr. m2.  Kr. 585,- pr. m2 

Pris på skillevægge er kun gældende i forbindelse med køb af K.I.S facader. 

Tillægspriser: 

- Vindue og døråbninger ud over ovenstående standarder.        Pr. udsparing.  Kr. 600,- 

- Rustfri portjern 2,6 meter.            Pr. lysning.  Kr. 1430,- 

- Alternativ fastgørelse med ’Runde klemmebeslag’ pr. element.        Pr. element.  Kr. 320,- 

Betingelser:  

Der skal forefindes tilkørselsforhold på byggeplads og kørevej omkring bygning så alle elementer skal kunne monteres med lastbilkran med max. rækkevidde 15meter. 

Der kan ikke indstøbes el-dåser, eller andet end ovennævnte i vore standard elementer. 

Max. Bredde på udsparinger 121cm 

Valgfri frilagt facade. Lapper på stålspær �l fastgørelse. Rus!ri portjern i port lysninger. Runde klemmebeslag �l fastgørelse. 

42cm K.I.S facade. 26cm K.I.S facade. 


