AS BETOONIMEISTER BAASHINNAKIRI
Kehtib alates 1. veebruarist 2016.

NORMAALBETOONID PAEKIVIKILLUSTIKUGA, #16 mm
Hind kehtib 1 m³ kohta.
Survetugevus-klass

Täitematerjali tera
suurus, mm

C8/10

Töödeldavus S3
€/m3
(km 0%)

€/m3
(koos km 20%)

16

69 €

82.80

C12/15

16

73 €

87.60

C16/20

16

75 €

90.00

C20/25

16

78 €

93.60

C25/30

16

82 €

98.40

C30/37

16

90 €

108.00

C35/45

16

97 €

116.40

NB! Allpool toodud lisade ja teenuste hindadele lisandub käibemaks 20%.

Peenema fraktsiooniga täitematerjali (tera suurus kuni 8 mm) kasutamisel, lisandub
normaalbetooni hinnale 3 €/m³.
Ajavahemikul 1. november – 15. aprill või välistemperatuuridel alla + 5 ˚C lisandub
normaalbetooni hinnale betooni täitematerjalide ja vee soojendamise tasu 5 €/m³ .
Külmumisvastase lisandi Reba FS-3 kasutamisel lisandub normaalbetooni hinnale
12,50 €/m³ kuni - 5˚C korral ja 20.00 €/m³ -5˚C kuni - 10˚C korral.		
Kui suvisel betoneerimisel on vajadus kasutada betoonisegu kivinemise aeglustajat,
siis lisandub normaalbetooni hinnale alates 2 €/m³ aeglustaja eest.
Kui talvisel betoneerimisel on vajadus kasutada betoonisegu kivinemise kiirendajat, siis
lisandub normaalbetooni hinnale alates 7 €/m³ kiirendaja eest.

TRANSPORDI JA PUMPAMISE HINNAD
Betoonimikseri hinnad
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3 , tehasest kuni 30 km: 50 €/h
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3 , tehasest üle 30 km: 1,4 €/km + mahalaadimine 50 €/h
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3
ja linttransportööriga kuni 16 m, tehasest kuni 30 km: 60 €/h
Betoonimikser mahuga kuni 7 m3
ja linttransportööriga kuni 16 m, tehasest üle 30 km: 1,4 €/km + mahalaadimine 60 €/h
Autobetoonipumba ja pumi tööaja maksumus sõltub
autobetoonipumba / pumi masti pikkusest:
Pumi mastiga kuni 28 m: 75 €/h
Autobetoonipump mastiga 28 m: 80 €/h
Autobetoonipump mastiga 36 m: 95 €/h
Autobetoonipump mastiga 42 m: 110 €/h

Kliendil on alati võimalik tulla betoonitehasesse oma transpordivahendiga või organiseerida ise vajalik
betoonivedu. NB! 1 m³ betooni erikaal on ~2,4 tonni!
Pumi ja segurauto tööaja arvestus algab koorma pealelaadimisega tehases, autobetoonipumbal sõiduki
väljumisega tehasest. Tööaeg lõpeb sõiduki tagasijõudmisega tehasesse. Ehitusobjektilt tagasisõidu
arvestuse aluseks võetakse sama aeg, mis kulus ehitusobjektile sõiduks. Tööaja sisse arvestatakse ka pumi
ja autobetoonipumba ettevalmistamine, kokkupanek ja pesemine objektil.
Eribetoonide (põrandabetoon, kiudbetoon, ilmastikukindel betoon, veetihe betoon, jäätumiskindel betoon)
ja muude teenuste (kiudbetooni pumpamine, toruliini ja voolikliini kasutamine, betooni küpsusastme
määramine, jääkbetooni tagastamine) hinnad on toodud täielikus hinnakirjas, mille saab .pdf failina alla
laadida siit.

TELLIMINE
Kodulehe tellimusvormi kaudu
või üle kogu Eesti lühinumbril

1501

TEHASED
Tallinn
6096 699
5010 149

Tartu
7331 267
5322 6147

Jõhvi
3328 098
5322 6294

Rõstla
7721 695
5046 109

betoon@betoonimeister.ee

tartu@betoonimeister.ee

johvi@betoonimeister.ee

rostla@betoonimeister.ee

