Technea Nederland BV - www.technea.nl - 058-2884739
Let op. Er van uit gaande dat:
De vloer, c.q. het vertrek schoon en aangeveegd is, zonder materialen en gereedschappen welke eerste opgeruimd dienen te worden.
De materialen dienen in het vertrek aanwezig te zijn, dus exclusief de verpaktijd in het magazijn en exclusief de tiltijd van auto/pallet naar vertrek.

Verwarmingssysteem

Tijdsduur (monteur en hulp) per m2/lengtemeters

Opmerkingen

Register-wandverwarming WH1

HOH10

20 min.

Grondplaten bevestigen, buis, toevoerleiding, aansluiting en

Register-wandverwarming Wh2 , WH3

HOH10

20 min.

verdeler, zonder pleister- en stucwerkzaamheden.
Geleider bevstigen, buis, toevoerleiding, aansluiting en verdeler,
zonder pleister- en stucwerkzaamheden.
Module-wandverwarming

15 min.

Module-wandverwarming zoals

20 min.

Montage van de platen, perskoppeling, toevoerleiding, Fermacell-lijm,
toevoerleiding en verdeler, zonder onderconstructie
Montage van de platen, perskoppeling, toevoerleiding, Fermacell-lijm,

plafondkoeling en -verwarming

toevoerleiding en verdeler, zonder onderconstructie

FBH-VarioRast

HOH10

12 min.

HOH15

10 min.

HOH20

8 min.

HOH25

7 min.

Folie, geleider, buis, toevoerleiding en verdeler,
zonder randisolatie.

FBH-VarioFix

HOH10

9 min.

HOH15

7 min.

HOH20

6 min.

HOH25

5 min.

Fixplaat, buis, toevoerleiding en verdeler,

FBH-VarioRoll

HOH10

9 min.

HOH15

7 min.

HOH20

6 min.

HOH25

5 min.

Isolatierollen, buis, toevoerleiding en verdeler,

FBH-varioNop

HOH10

9 min.

HOH15

7 min.

HOH20

6min.

HOH25

5 min.

Noppenplaten, buis, toevoerleiding en verdeler,

FBH-VarioKomp

HOH10

15 min.

Verleggen van de platen, buis

HOH20

12 min.

zonder randisolatie en zonder vulmassa

zonder randisolatie

zonder randisolatie.

zonder randisolatie en zonder vulmassa

Vulmassa

ca. 3-6 min.

Easy Flex EWH

HOH7,5

Montage geleider en buis, toevoerleiding en verdeler

Plintverwarming - Classic

Type 'mini' / IA / IIA

20 min./lengtemeter

Type IIIA

30 min./lengtemeter

zonder pleister- en stucwerkzaamheden.

Plintverwarming - Delta

Convectorverwarming

Type 'mini' / IA / IIA

25 min./lengtemeter

Type IIIA

35 min/lengtemeter

Lengte tot 3m

30 min. per stuk

Lengte van 3 tot 6m

45 min. per stuk

Montage BKH, instellen van de hoogte, aanleg van de buizen

HOH staat voor hart op hart afstand
Opgelet:

De aangegeven montagetijden zijn richttijden en kunnen al naar gelang de situatie afwijken! In de berekening van de tijdsduur zijn niet opgenomen:
Aanlegwerkzaamheden, montage van de verdeler, het spoelen van de installatie, drukproef, spatel- en pleisterwerk-werkzaamheden en werkzaamheden door derden.
Verder wordt uitgegaan van een situatie met onderconstructies en rechte wanden.

