
 
 

Structura kitului de constructie Bernard include: 
 

- peretii exteriori si interiori ai casei 
- podea/podele (grindasi + dusumea) 
- structura planseului intre parter si etaj (grinzi, lambriu catre parter, grindasi) 
- structura sarpantei (stalpi, contravantuiri, coama, pane, capriori, grindasi, astereala, lambriu pe suprafata 

sageacului, pazii de acoperire a capetelor capriorilor) 
- scara*  
- trasee / gauri in pereti pentru instalatia electrica (pentru conductori si pentru doze) 
- tamplaria* din lemn (usi, ferestre, feronerie)  

 
 
Serviciile incluse in pretul kitului cu montaj inclus: 
 

- realizarea planului/proiectului de productie conform proiectului de arhitectura furnizat de client; 
adaptarea proiectului (daca este cazul) la particularitatile constructiilor din lemn masiv  

- consultanta pe specificul constructiilor din lemn masiv 
- incarcarea si securizarea kitului de constructie in camion la fabrica in vederea transportului la fundatie 
- descarcarea kitului de constructie la locul de montaj (daca este o distanta mai mare de fundatie, clientul 

asigura un mijloc de transport adecvat terenului) 
- verificare orizontalitate, planeitate, a unghiuri drepte si dimensiuni fundatie 
- montaj talpi casa (primul rand de grinzi) pe fundatie, cu prindere in conexpanduri si cu strat 

hidroizolator de carton asfaltat 
- montaj pereti, planseu, pardoseli, sarpanta pana la astereala inclusiv, scara, pazii (toate componentele 

kitului de constructie) 
- montaj si strangere tiranti la imbinarea peretilor 
- montaj si reglare tamplarie* 
- montaj lambriuri pe tavan si sarpanta si dusumeaua* acolo unde este trecuta in plan 

 
*daca acest element este prevazut in contract 
 
Alte mentiuni: 
 

 Durata executie: aproximativ 60 de zile pentru o casa de 100m2 
 Durata montaj: 7-10 zile pentru o casa de 100m2  
 Conditii de plata: 50% avans la semnarea contractului, 40% la livrarea din fabrica a casei/kitului 

dezasamblat si 10% la finalizarea montajului pe fundatie.  
 

 
 

Case Lemn Bernard poate modifica termenii si conditiile de mai sus fara notificari prealabile.  
Modificarile devin valabile de la publicarea acestora pe www.caselemnbernard.ro 

 
 
 

 

 


