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Teemantsaagimistööde standardhinnakiri 2017 a.
Lõikesügavus

Saagimine põrandasse

Глубина резания

Резка пола

Резка стен

Sahaussyvyys

Lattiasahaus

Seinäshaus

Depth of cut

Floor sawing

Wall cutting

(cm)

€* / m

€* / m

0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 33
34 - 38
39 - 43
44 - 52
53 - 69
70 - 100
Kaablisoon 20mm x 2

3,50
7,50
14,75
17,70
28,00
35,45
44,30
50,20
70,85
-

7,50
12,00
17,70
24,25
35,45
41,35
50,20
65,00
81,30
95,95
118,10

www.diameeter.ee

Saagimine seina

15 EUR/ jm.

• Miinimumtasu väljasõidul 85 EUR
• Trantsport Tallinnast väljasõidul 0,65 EUR/ km + töömehe sõidutund a´ 20 EUR/ h
• Ajatöö 30 EUR/ h töömees (meist sõltumata põhjustel kulunud ooteaeg, piikamis- ja lammutustööd,
•
•
•
•
•

avade märkimine, tellingute ning toestuste paigaldus, kiletamine, koristustööd vms. )
Saagimis-, piikamis- vt. töödel tekkivate jäätmete utiliseerimine - kokkuleppehind
Tolmu-/ veeimeja kasutamine objektil 15 EUR/ tööpäev
Elektrigeneraatori kasutamine (voolu puudumisel objektil vms.) 7,3 EUR/ h
Väga kõvade kivimaterjalide saagimisel nagu maakivi, graniit vms. lisandub juurdehindlus 50 - 100%
Ehituskonkstruktsioonide saagimisel mis sisaldavad endas ≥ Ø12 mm terasarmatuuri või
armeeringu korral mille samm on saetees tihedam kui 150mm lisandub juurdehindlus 35 - 100%

* Hindadele lisandub käibemaks
• Suuremahulistel saagimistöödel koostame objektipõhise hinnapakkumise
• OÜ Diameeter jätab endale õigused muudatusteks hinnakirjas
Enne saagimistööde tellimist tuleb tähelepanu osutada järgnevale:
 kas teemantsaagimistööde teostamiseks on vajalik ehitusprojekt ning ehitusluba
 kas planeeritav saetee ei läbista muid asjasse mittepuutuvaid kommunikatsioone (elektrikaablid vms.)
 kas töömaa võib saada kahjustatud saagimistöödega kaasnevast uhtumisveest ning tolmust
 kas töömaal on saagimistööde teostamiseks piisava võimsusega elektriühendus (16A, 25A, 32A)
 kas töömaal on survevesi (teemantmärgsaagimiseks, teemanttööriistade jahutamiseks)
 kuidas lahendada teemanttöödest tekkivate jääkide ehitusmaalt äravedu ning utiliseerimine
 kuidas piirata tööde turvaliseks teostamiseks hädatarvilik kõrvaliste isikute ligipääs töömaale

