
Tarus valmisterassi

Kera Group Oy I Käkeläntie 41 I 16300 Orimattila I p. 03 544 3100
www.keraplast.fi I info@keragroup.fi

HINNASTO       3.1.2022
Hinnat                           ALV 24%
Toimitusehdot FCA Orimattila 
Kuljetusvakuutus sis.hintaan

Hanki lasitettu valmisterassi omakotitalosi tai Hanki lasitettu valmisterassi omakotitalosi tai 
rivitaloasuntosi yhteyteen. Saat nauttia täysin rivitaloasuntosi yhteyteen. Saat nauttia täysin 
sie mauksin kesän iloista ja puutarhasi kauneu-sie mauksin kesän iloista ja puutarhasi kauneu-
desta. Keraplast valmistaa avaimet käteen -te-desta. Keraplast valmistaa avaimet käteen -te-
rassipaketteja. Tuotevalikoima sisältää puu- ja rassipaketteja. Tuotevalikoima sisältää puu- ja 
alu miinirakenteisia versioita. Katteeksi voit va-alu miinirakenteisia versioita. Katteeksi voit va-
lita läpinäkyvän lasin tai auringon liikapaistetta lita läpinäkyvän lasin tai auringon liikapaistetta 
suojaavan PC-kerroslevyn. Tarus-terassi on laa-suojaavan PC-kerroslevyn. Tarus-terassi on laa-
dukas, mutta järkevän hintainen. Voit asentaa dukas, mutta järkevän hintainen. Voit asentaa 
sen itsekin. Valmistamme kaikkia malleja myös sen itsekin. Valmistamme kaikkia malleja myös 
tilausmittaisina.tilausmittaisina.

suunnittelija Lasse Lehtinensuunnittelija Lasse Lehtinen

TuoteselosteTuoteseloste
- alumiinirunkoinen, pulverimaalattu, väri valkoinen RAL 9010,- alumiinirunkoinen, pulverimaalattu, väri valkoinen RAL 9010,

tummanharmaa RAL 7024 tai tummanruskea RAL 8019tummanharmaa RAL 7024 tai tummanruskea RAL 8019
- lasit kirkkaita ja karkaistuja, katossa 8 ja seinissä 4 mm,- lasit kirkkaita ja karkaistuja, katossa 8 ja seinissä 4 mm,

alumiini osien värit kuten edelläalumiini osien värit kuten edellä
- lattiarakenne kyllästettyä puuta (voi perustaa myös betoni laatalle)- lattiarakenne kyllästettyä puuta (voi perustaa myös betoni laatalle)
- liitäntäpellit ja alavesipelti- liitäntäpellit ja alavesipelti

TuoteselosteTuoteseloste
- liimapuurunko kuultomaalattu,  väri valkoinen RAL 9010,- liimapuurunko kuultomaalattu,  väri valkoinen RAL 9010,

tummanharmaa RAL 7024 tai tummanruskea RAL 8019tummanharmaa RAL 7024 tai tummanruskea RAL 8019
- lasit kirkkaita ja karkaistuja, katossa 8 ja seinissä 4 mm,- lasit kirkkaita ja karkaistuja, katossa 8 ja seinissä 4 mm,

alumii niosien värit kuten edelläalumii niosien värit kuten edellä
- lattiarakenne kyllästettyä puuta (voi perustaa myös betoni laatalle)- lattiarakenne kyllästettyä puuta (voi perustaa myös betoni laatalle)
- liitäntäpellit ja alavesipelti- liitäntäpellit ja alavesipelti

Hinta ilman lattiaa 
Lattiarunko ja -laudoitus 

9 983 € (pinta-ala 12 m²)           
1 655 €

Hinta ilman lattiaa Hinta ilman lattiaa 
Lattiarunko ja -laudoitus Lattiarunko ja -laudoitus 

Alumiiniosien värit

Valkoinen RAL 9010 Valkoinen RAL 9010 

Harmaa RAL 7024Harmaa RAL 7024

Ruskea RAL 8019Ruskea RAL 8019

Tyyppi A 13

Tyyppi P 10

7 946 € (pinta-ala 12 m²
1 655 €



TuoteselosteTuoteseloste
- liimapuurunko kuultomaalattuna vakioväreihin- liimapuurunko kuultomaalattuna vakioväreihin
- liukulasitus kahdessa seinässä 4 mm kirkasta karkaistua lasia- liukulasitus kahdessa seinässä 4 mm kirkasta karkaistua lasia
- paneeliseinät kahdessa seinässä pohjamaalattuna- paneeliseinät kahdessa seinässä pohjamaalattuna
- alumiiniosat valkoinen, tummanharmaa ja -ruskea- alumiiniosat valkoinen, tummanharmaa ja -ruskea
- kate, 8 mm karkaistu lasi tai  PC-kerroslevy, paksuus 16 mm,- kate, 8 mm karkaistu lasi tai  PC-kerroslevy, paksuus 16 mm,

värivaihtoehdot kirkas, opal, pronssi tai savunharmaavärivaihtoehdot kirkas, opal, pronssi tai savunharmaa

Hinta ilman lattiaa Hinta ilman lattiaa 
Lattiarunko ja -laudoitus Lattiarunko ja -laudoitus 

Kesäkeittiö P 10 vapaasti seisova 

Koot ja mitoitus 

Lisätarvikkeet

Teknistä tietoa

Toimitushinnat

Kera Group Oy I Käkeläntie 41 I 16300 Orimattila I p. 03 544 3100
www.keraplast.fi I info@keragroup.fi

HINNASTO       3.1.2022
Hinnat                           ALV 24%
Toimitusehdot FCA Orimattila 
Kuljetusvakuutus sis.hintaanTarus valmisterassi

- hinnat on ilmoitettu 4,0 x 3,7 m -kokoisille terasseille ja- hinnat on ilmoitettu 4,0 x 3,7 m -kokoisille terasseille ja
kesäkeittiöille. Muun kokoisille terasseille annetaankesäkeittiöille. Muun kokoisille terasseille annetaan
tarjous erikseentarjous erikseen

- katon kaltevuus on 7 °- katon kaltevuus on 7 °
- vapaa sisäänkäyntikorkeus on 2050 mm ja- vapaa sisäänkäyntikorkeus on 2050 mm ja

suurin korkeus (lattiarungon päältä mitattuna) 2735 mmsuurin korkeus (lattiarungon päältä mitattuna) 2735 mm

- säleikkö, koko 0,9 x 2, 1 m, puuosat käsiteltynä- säleikkö, koko 0,9 x 2, 1 m, puuosat käsiteltynä
Valtti 5051 387 €Valtti 5051 387 €

- sadevesikouru ja -syöksytorvi, valkoinen, tumman- sadevesikouru ja -syöksytorvi, valkoinen, tumman
harmaa tai ruskea 196 €harmaa tai ruskea 196 €

- rakenteet on laskettu 2 kN/m2 lumikuormalle- rakenteet on laskettu 2 kN/m2 lumikuormalle
- toimitus sisältää rakenneinsinöörin allekirjoittamat- toimitus sisältää rakenneinsinöörin allekirjoittamat

tuotekuvattuotekuvat
- toimenpideluvan asiapapereissa avustetaan asiakasta- toimenpideluvan asiapapereissa avustetaan asiakasta
- PC-kerroslevyt ovat lämpöä eristäviä eivätkä kondensoi- PC-kerroslevyt ovat lämpöä eristäviä eivätkä kondensoi

keväällä ja syksylläkeväällä ja syksyllä
- kierrepaalut ovat suosittuja perustustarvikkeita- kierrepaalut ovat suosittuja perustustarvikkeita

-- rahrahti Vti Vaasa - Jaasa - Joensuu -linjan alapuolelle 558 €oensuu -linjan alapuolelle 638 €

10 405 € (pinta-ala 12 m²)
1 655 €




