
Vansta Classic
Orangeri Poolside



Offertens omfattning
Tillverkning, leverans och montering av partier i aluminium och glas enligt bifogad designritning i utförande 
enligt bifogade skisser. Vinterträdgården monteras på grund utförd av annan entreprenör eller Vansta Träd-
gård utifrån specifikation från Vansta Trädgård. Ansvaret för att stomme är monteringsbar vilar på kund. I 
offerten inkluderas:

designritning
byggritning med detaljplanering av anvisad el och vatten
leverans (olossat)
kontrollmätning fasad (vid behov)
montering

Montering och frakter avräknas löpande och omkostnader tillkommer. 

Material tak
Invändig färg : RAL valfri classic
Utvändig färg : RAL valfri classic matt finish(annan än invändig tillkommande kostnad)
Profil : Vansta Classic isolerad profil 2-glas, härdat säkerhetsglas, UV-skydd
U-värde 1,1 komplett, 
snölast 2,5 kN/m2
Komplett med hängrännor med dekor och stuprör

Material vägg 
Invändig färg :  RAL valfri classic
Utvändig färg :  RAL valfri classic (annan än invändig tillkommande kostnad)
Profilerade dekorativa spröjs på in- och utsida glas med mellanliggande kloss
Profil : Vansta Classic isolerad profil 2-glas, härdat säkerhetsglas, UV-skydd
U-värde 1,1 komplett, 

Material fönster och dörrar
1 vikparti 5 blad
pulverlackerat handtag
2 st takluckor med motor
4 st tiltfönster i överljus med manuella handtag
Profilerade dekorativa spröjs på utsida glas 
Profil : Vansta Classic isolerad profil 2-glas, härdat säkerhetsglas, UV-skydd
U-värde 1,1 komplett, 

Kulör
Aluminiumprofileran är pulverlackerade i RAL classic valfri kulör exklusive pärlemor-. wood- eller metalic-
effekter. Priset inkluderar enhetlig färg på in- och utsida men möjlighet finns till olika färgsättning.



Övrigt
Infällda spotlights är möjligt i både profil och takfot (gesimsrännan). Stort urval av handtag och utvändig 
belysning i matchande stil som kan pulverlackers eller fås i metall. Klimatkontroll möjlig.

Ingår inte i denna offert
Markplatta, el och ev vatten samt golv
Anslutning huvudbyggnad
murade delar 
Plåtslageriarbete mellan vinterträdgård och befintlig fasad (vid behov)
Plåtslageriarbete över eventuell bröstningsmur eller annan anslutning (vid behov)
Kranbil eller motsvarande för lyft på plats vid montering (vid behov)
Fallskyddsutrustning vid behov
Förbrukningsmaterial vid montering
Resor & boende för montörer om ej psecifiserat
Lossning av gods
Elektriker och annan specialhantverkare samt styrenhet för luckor

warranty: konstruktion & målade ytor – 10 år
EPDM seals – 5 år
beslag och handtag – 2 år

VANSTA CLASSIC  
har samlat de bästa bitarna i ett modellkoncept där detaljer och genomtänkt arbete prioriterats. Vansta 
Classic bygger på produkter från flandria Aluminium systems om producerar byggsystem i alumini-
um och är välkänt namn över hela världen. Flandrias stora kvalitet ligger i den estetiska utformningen 
m,ed många genomtänkta vackra detaljer.

Idag kan vi inom Vansta Classic erbjuda många olika aluminiumsystem för både fönster, dörrar, fasa-
der, skjutsystem, viksystem, uterum, vinterträdgårdar, räcken, och många olika taksystem samt flera 
andra produkter. Allt i både isolerat och icke-isolerat utförande. VANSTA CLASSIC bygger enbart på 
de system som har goda isoleringsvärden med isolerad profil eller bruten köldbrygga och det bästa 
tillgängliga u-värdet. 

Alla våra profiler är pulverlackerade och en mycket stor variation av färger finns att tillgå. Till detta 
kommer färgtoner som är blanka eller matta eller våra pärlemor- eller metalliceffekter. Alla tekniska 
processer har noggrant granskats för att allt ska överensstämma med EN noms (Qualicoat).

Vi arbetar inte med standardmått vilket gör att valet av en vinterträdgård möjliggör en total integre-
ring med ditt befintliga hus för att få ett vackert helhetsintryck. Din vinterträdgård kan byggas i många 
olika former och färger samt efter dina mått och önskemål. Viss hänsyn måste dock tagas till vind- och 
snölaster.

Vansta Classic har ett U-värde på mellan 0,6-1,7 W/m2 grad C

Vansta Trädgård kan hjälpa Dig med allt från rådgivning, design och ritningar till markarbete, frakter 
och inredning. 









Pris och betalning
50% vid order. Ytterligare 20% samt fraktkostand innan hämtning hos tillverkaren, resterande 10 
dagar efter materialleverans. Andra material betalas vid beställning och arbetskostnad debiteras 
löpande. Alla fakturor har 10 dagars betalningsvillkor. Resor och ev boende för våra montörer till-
kommer med 4,6 sek/km enligt redovisad körjournal samt 250sek/timme. Förbrukningsmateriel, 
fallskydd vid behov och liftanordning tillkommer löpande.

leveranstid
Datum för leverans meddelas vid order men generellt gäller 12-16 veckor efter order och exakta 
mått. Vansta Trädgård förbehåller sig rätten att ange leveranstid. Ev lagring av godset kan göras till 
extra kostnad. Ändringar av designskiss kan påverka leveranstiden. Vid avrop efter kontrollmätning 
av färdig grund flyttas leveranstidpunkten till nytt datum med hänsyn tagen till kontrollmätningens 
tidpunkt.

Vill du att vi kommer för en kontrollmätning av utfört markarbete är detta tänkbart mot extra kost-
nad. Notera att leveransdatum då förskjuts med start efter kontrollmätning.

transport
Vinterträdgården fraktas till dig i separat frakt. Godset är lastat dels i trälådor som lyfts av med 
lastmaskin, samt i kompletta emballaerade sektioner som kräver manuell lossning. Vi har nära 
kontakt med dig på det telefonnummer som som angetts på din orderbekräftelse för att samordna 
leverans och kommande montering.  Emlallaget tas om hand av våra montörer. Emballaget lämnas 
på plats om inte annat överenskommits.

Vid leverans utan vår närvaror måste du vara mycket noga med att pricka av din fraktsedel och an-
talet kollin och kontrollera ev synliga skador. Transportskador skall helst konstateras vid lossning 
och bekräftas av chauffören, annars anmälas till oss senast 8 dagar efter leverans och dokunenteras 
med foto. Lämna paketen ouppackade tills våra montörer är på plats. För kunder i Norge betalas 
hela momsbeloppet vid införseln, detta hanteras av speditören. Vid den ovanliga händelsen av ev 
reklamation eller skada är det viktigt att förstå att ersättning av profil har min 4 veckors leveranstid 
och amontering i vissa fall inte kan påbörjas innan ersättning kommit.

Montering
Vansta Trädgård har utbildade montörer som monterar din vinterträdgård. Vid montering av större 
partier och byggander  3-glas kan tillkommande kostnader uppstå för maskinell hjälp med lyft. 
monteingen sker alltid på löpande räkning som rapporteras i vårt tidrapportsystem. I arbetad tid 
ingår också planering och ev inköp. Våra anställda har 45 minuters lunch samt kortare raster under 
dagen som ingår i debitera tid. Förbrukningsmaterial debiteras kunden efter avräkning.

Vansta Trädgård Scandinavia AB, Rörstrandsgatan 44, 11340 Stockholm, Sweden
tel +46 (0)8 520 274 80, mobil/cell +46 (0)70 832 71 89

www.vanstatradgard.se info@vanstatradgard.se
Vansta Trädgård Scandinavia  AB  org nr 556998-1367  Bankgiro 634-3453



TILLKOMMANDE ARBETEN
Bröstning och/eller gjuten platta görs av annan entreprenör eller av VANSTA mot 
separat offert efter ritning och anvisning från Vansta Trädgård. El och vatten pla-
neras in i plattane efter samråd med Vansta och vår anvisande ritning.

Bröstningsmuren bör plåtbeskos både före och efter montering enligt vår anvis-
ning. Skall huset anslutas mot annan fastighet skall plåtslageri också göras mot 
anslutande fasader. 

Golvbeklädnad skall medtas i beräkning för höjd för sockel eller platta utifrån vår 
anvisade färdigt golv. VAnsta tillhandahåller en principskiss för detta. Det är bra 
om typ av golvbeklädnad bestäms i ett tidigt skede.

Alla specialhantverkare  som el, va, plåt tillkommer. Vansta kan efter anvisning 
dra kablar för armaturer etc i profilen vid monteringen.

Vansta Trädgård Scandinavia AB, Rörstrandsgatan 44, 11340 Stockholm, Sweden
tel +46 (0)8 520 274 80, mobil/cell +46 (0)70 832 71 89

www.vanstatradgard.se info@vanstatradgard.se
Vansta Trädgård Scandinavia  AB  org nr 556998-1367  Bankgiro 634-3453
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Ingår

   
Handtag  för vikdörr                                           

   
Spira                                           

   
Vertikalt pröjsverk         Kryssspröjs i överljus                                   



Tillbehör

   
Innerbelysning              Krukor & Urnor 

   
Tegel & sten till golv      Golvgaller

        Murtegel      Infällda spotlights

   
Möbler & inredning       Ytterbelysning


