
 ASENNUKSEN LISÄTYÖT 

 Tarjoamme lattian asennuksen yhteydessä myös lisätöitä. Alla on listattu yleisimmät lisätyöt, ja 
 listan ulkopuolisia töitä voit ostaa meiltä myös tuntiveloituksella. Ilmoitathan meille 
 Asennusportaalissa, mikäli sinulla on tarve lisäpalveluille niin me autamme! 

 (Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.) 

 Vanhan lattiamateriaalin ja listojen purku 

 Mikäli et halua purkaa vanhaa lattiaa tai jalka- ja peitelistoja itse, voimme tehdä sen 
 puolestasi. Palvelua ei voi ostaa liimattujen lattiamateriaalien purkuun. Hintaan sisältyy 
 vanhan puretun lattian poisvienti kierrätykseen. Mahdollinen jäteasema-maksu 
 veloitetaan erikseen toteutuman mukaan. 

 ●  Vanhan lattiamateriaalin purku ja kierrätys  9 €  / m2 
 (työn osuus, kotitalousvähennyskelpoinen) 

 Vanhojen jalka- ja peitelistojen takaisinasennus 

 Voimme asentaa vanhat jalka-ja peitelistat takaisin lattian asennuksen jälkeen. 
 Huomaathan että mikäli et osta meiltä vanhan lattian purkua, tulee sinun poistaa listat 
 ennen asennuspäivää itse. Vanhat listat asennetaan takaisin vanhoille paikoilleen. 
 Palvelu ei pidä sisällään listojen muokkauksia. Listat asennetaan liimalla tai 
 viimeistelynauloilla (ei proppaamalla) 

 ●  Vanhojen jalka-ja peitelistojen takaisinasennus  9 € / m2 
 (työn osuus, kotitalousvähennyskelpoinen) 



 Uusien jalka- ja peitelistojen asennus 

 Uudet ja tyylikkäät listat nostavat huoneen ulkonäköä välittömästi. Voit ostaa meiltä 
 uusien jalka- ja peitelistojen asennuksen lattia-asennuksen yhteydessä. Tämä hinta on 
 työn osuudelle, materiaalit ja materiaalin noutokustannukset veloitetaan sinulta 
 jälkikäteen toteutuneen mukaan. 

 Uusien jalka-ja peitelistojen asennuksen sisältö: 
 -  Asennus tehdään suorareunaisilla 42-55 mm leveillä mdf- tai jalkalistoilla 
 -  Jalkalistojen sisänurkat asennetaan puskuun (ei 45 asteen jiiriin) 
 -  Peitelistat asennetaan suorajiiriliitoksilla (ei 45 asteen jiiriin) 
 -  Asennus tehdään liimalla tai viimeistelynauloilla (ei proppaamalla) 

 ●  Uusien jalka- ja peitelistojen asennus  12 € / m2 
 (työn osuus, kotitalousvähennyskelpoinen) 

 Tuntiveloitus alkavalta tunnilta 

 Tuntiveloituksena tilattavissa lisätöissä minimiveloitus on aina 1 tunti. 

 ●  Timpurin tuntiveloitus  70 € / h 

 Kilometrikorvaukset 

 Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenoudoista 
 veloitetaan kilometrikorvaus.* 

 ●  Kilometrikorvaus  70 snt / km 

 *Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset 
 tarvikenoudot ja palaa takaisin toimipaikkaansa. 

 Voit myös pyytää kiinteän tarjouksen lattian asennuksesta lisätöineen 
 asennuspalvelun lomakkeella  . 

https://www.netrauta.fi/asennuspalvelu#lomake

