
VALITSE MITÄ PALVELUITA HALUAT

Vanteiden maalaus                           pvm:___________ 
Valitse vannekoko ja kunnostuksen taso. Sisältää 4 vanteen maalauksen. 

13" - 15" Normaalitaso 280€                     16" - 17" Normaalitaso 320€    
18" - 19" Normaalitaso 360€                     20"           Normaalitaso 400€      
21"           Normaalitaso 440€                     22"           Normaalitaso 480€  
23"           Normaalitaso 520€                     24"           Normaalitaso 560€ 

              
 Valkoinen     Musta   Hopea   Grafiitinharmaa 
 Muut värisävyt   80€/sarja ___________________________
 Blingbling värit  160€/sarja __________________________                     
 Kaksi väriä työ lisä 160€/sarja ________________________

(sis perus värit muut veloitetaan erikseen)
 Huipputaso          160€/sarja ___________________________                      yht________

NORMAALITASOSSA kolhut silotellaan hiomalla ja syvimmät kolhut saattavatkin jäädä näkyviin, tosin jauhemaali 
täyttää aika hyvin koloja, joten pienet kolot ja lovet eivät valmiissa vanteessa usein juurikaan näy. Normaalitasolla 
tehdyn vanteen maalipinnan kestävyys on erinomainen, voittaa mennen tullen uuden perus tarvikevanteen.

HUIPPUTASOSSA kolhut silotellaan hiomalla ja tarvittaessa sorvaamalla. Jäljelle jäävät kolot täytetään yleensä tig-
hitsaamalla, jonka jälkeen pinnat hiotaan tai sorvataan sileäksi. Vanteisiin laitetaan kaksi maali kerrosta ja yksi lakka 
kerros, kaikkien kerrosten välissä suoritetaan välihionta. Huipputasolla tehty vanne on maalipinnaltaan huippu kestävä 
ja tasainen.

Muuta:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Alumiinivanteen oikaisu

Suositellaan aina kaikkien vanteiden tarkistusta  (4kpl)

 kpl_____ Vanteen mittaus 15€ …..............................................................yht_________

 kpl_____ Pieni oikaisu 65€ (oikaisun kesto on maks 30min) ….............yht_________(arvio)

 kpl_____ Iso oikaisu (alkaen) 85€ (oikaisun kesto 30-60min) …............yht_________(arvio)

 kpl_____ Vanteen reunan sorvaus, muun työn yhteydessä 15€ ….........yht_________

Huom: todellinen vaurio selviää mittauksessa, jos vaurio on arvioitua isompi niin velho informoi

Moniosaisten vanteiden kunnostus

 kpl_____ 2 osaisen vanteen purku ja kasaus 60€/vanne ….........................yht_________

 kpl_____ 3 osaisen vanteen purku ja kasaus 90€/vanne ….........................yht_________

 kpl_____ Kehä pultit 1,5€ - 5€/kpl. Määrä tarpeen mukaan.......................yht_________

 kpl_____ lippojen kiillotus 100€/vanne ….....................................................yht_________
Kaksi ja kolmeosaiset vanteet ovat aina kunnostuksen kannalta työläämpiä verrattuna tavallisiin yksiosaisiin vanteisiin. 
Toisaalta purettavuus mahdollistaa useamman eri värin käytön vanteiden eri osissa. Purettavat vanteet ovat myös 
personoitavissa erilaisilla kehäpulteilla. Kehäpultteja on valikoimassamme useita eri materiaaleja, värejä sekä malleja. 
Moniosaiset vanteet ovat  hankintahinnaltaan arvokkaita, eri osat on tarvittaessa vaihdettavissa sekä vanteista saa tehtyä
todella näyttäviä ja persoonallisia, joten niiden kunnostus on ehdottomasti lisätyön arvoista!
Joissain tapauksissa osa kehäpulteista menee uusiksi vanteen purun ja kasauksen yhteydessä, pultissa olevasta vauriosta 
johtuen. Pultit tarkastetaan aina työn yhteydessä.



Haljenneen alumiinivanteen hitsaus

 Kpl_____    Täyte- ym. alumiinihitsaukset 90€/tunti. Minimi veloitus 1 tuntia.
Haljenneen vanteen hitsaus 90€   (1-2 pientä tai kohtalaista halkeamaa) 
jonka jälkeen veloitus 0,5h jaksoissa..............................................................yht_________(arvio)

Ensimmäiseksi tarkastamme hitsaukseen tulleen vanteen suoruuden. Suoruuden mittauksen jälkeen halkeamat 
tarkastetaan ja analysoidaan sekä vanteen alumiiniseos varmistetaan. Analyysissä pyrimme selvittämään halkeaman 
syyn, ettei halkeama johdu esimerkiksi vanteessa olevasta jännityksestä. Alumiiniseoksen koostumus lukee usein 
vanteen takapuolella, jos näin ei kuitenkaan ole on meillä monia erilaisia tapoja seoksen selvittämiseksi. 
Alumiiniseoksen selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää valittaessa oikeaa hitsauslisäainetta.
Ennen hitsauksen aloitusta on halkeama puhdistettava ja avattava molemmin puolin halkeamaa. Kestävä hitsaus-sauma 
saavutetaan hitsaamalla halkeama ympäri halkeaman oikealla hitsauslisäaineella. Käytämme alumiiniseoksisten 
vanteiden hitsauksessa tig-hitsausta.

Peltivanteiden levitys ja muut työt

 kpl_____
Tuntityöt 90€ tunti, esim. alumiinihitsaus, sorvaus, koneistus, hiontatyöt. 
Minimi veloitus 1 tuntia. jonka jälkeen veloitus 0,5h jaksoissa ....................yht_________(arvio)

Tuot sitten omat peltivanteesi levitykseen tai valitsetpa vanteet meidän suuresta vanne varastostamme, tekemämme 
levitetyt peltivanteet ovat täysin valmiit alle laitettaviksi. Vältyt siis itse hiomiselta, liiman levittelyltä, kittaukselta ja 
vanteiden maalauttamiselta.
Hinnoittelemme vanteiden muutostyöt tällä hetkellä tapauskohtaisesti. Esimerkiksi: peltivanteiden levitys, offset muutos
ja keskireiän suurennus.

Rengastyöt
Renkaiden irrotus vanteelta ja asennus vanteille (sis. tasapanoituksen). Valitse tämä jos renkaat ovat
kiinni vanteissa. 

 kpl_____ 13"-16" 12,50€ / kpl .. yht______       kpl_____ 17" 15€ / kpl ….yht_________

 kpl_____ 18" 17,50€ / kpl ….......yht______       kpl_____ 19" 20€ / kpl …..yht_________

 kpl_____ 20" 25€ / kpl …............yht______       kpl_____ 21" 30€ / kpl ….yht_________

 kpl_____ 22" 35€ / kpl …............yht______       kpl_____ 23" 40€ / kpl ….yht_________

 kpl_____ 24" 45€ / kpl …............yht______

Vanteiden toimitus

 Kuljetus palvelu 30€ 1-4 vannetta per suunta_____________________

Muuta:______________________________________________________
____________________________________________________________
                                                                  Kaikki yhteensä_____________

Yhteytiedot
Nimi __________________________________________________________

Puhelinnumero __________________________________________________ 

Sähköposti _____________________________________________________

Osoite _________________________________________________________

Allekirjoitus:____________________________________________________


	VALITSE MITÄ PALVELUITA HALUAT
	Vanteiden maalaus pvm:___________
	Alumiinivanteen oikaisu
	Moniosaisten vanteiden kunnostus
	Haljenneen alumiinivanteen hitsaus
	Peltivanteiden levitys ja muut työt
	Vanteiden toimitus

	_u525522759790586751[13" - 15" Normaalitaso 280#E2#82#AC]: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]: Off
	_u450345451793770206[Pieni oikaisu 65#E2#82#AC (oikaisun kesto on maks 30min)]: Off
	_u450345451793770206[Iso oikaisu (alkaen) 85#E2#82#AC (oikaisun kesto 30-60min)]: Off
	_u450345451793770206[Vanteen reunan#C2#A0sorvaus, oikaisun yhteydess#C3#A4#C2#A015#E2#82#AC]: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_2: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_3: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_4: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_5: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_6: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_7: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_8: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_9: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_10: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_11: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_12: Off
	_u525522759790586751[20" - 24" Normaalitaso 400#E2#82#AC]: Off
	_u525522759790586751[20" - 24" Normaalitaso 400#E2#82#AC]_2: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_13: Off
	_u525522759790586751[16" - 17" Normaalitaso 320#E2#82#AC]: Off
	_u525522759790586751[18" - 19" Normaalitaso 360#E2#82#AC]: Off
	_u525522759790586751[20" - 24" Normaalitaso 400#E2#82#AC]_3: Off
	_u525522759790586751[20" - 24" Normaalitaso 400#E2#82#AC]_4: Off
	_u525522759790586751[20" - 24" Normaalitaso 400#E2#82#AC]_5: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_14: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_15: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_16: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_17: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_18: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_19: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_20: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_21: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_22: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_23: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_24: Off
	_u450345451793770206[Vanteen mittaus 15#E2#82#AC]_25: Off


