Saint-Gobain Finland Oy
Palveluhinnasto 15.6.2022
(korvaa Palveluhinnaston 1.1.2022)

www.saint-gobain.fi

Palveluhinnasto
15.6.2022 alkaen, voimassa toistaiseksi (hinnat alv. 0%).

Lava- ja pakkauspalvelut

Hinta

Kuormalava

16 €/kpl

Muovihuppu

10 €/kpl

Vakiopakkaus (lavaus ja huputus)

26 €/lava

Erikoispakkaus (kerätyt, pakatut, huoneistokohtaiset tai merkityt tuotteet)

38 €/lava

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Logistiikkapalvelut
65 €/alkava 0,5 h

Odotusaikaveloitus (vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta)
Täsmätoimitus (purku sovittuun kellonaikaan, +/- 30min)

90 €

Purkupalvelu (Purku auton viereen. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta)

80 €

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

90 €

TRIPLA-toimituksen tilauskohtainen käsittelymaksu

80 €/tilaus
80 €

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä)
Express-toimitus (klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Kirkkonummelta)*
Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta)

0,23 €/m2 levyt, 0,05 €/jm rangat
Alue A(1), 150 €/toimitus
Alue B(2), 120 €/toimitus

Pientoimituslisä
(toimitusarvon mukaan, alle 2200 €)

Erikoistuotepalvelut
Erikoismittaiset levyt ja rangat

+12 %

Pieneräpalvelut
(Omavalmisteiset kipsilevyt alle 300kpl, erikoismittaiset rangat alle 100kpl)

100 €

Varastointipalvelut
Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

14 €/lava/viikko

Tarvikemyynti ja muut palvelut
Huppurulla 30x4,5 (>3 m)

129 €/rulla

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg)

41 €/paketti

Huppurulla 30x4,2 (<3 m)

121 €/rulla

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

64 €/paketti

Kierrätyskipsin vastaanotto
Kierrätyskipsin kuorma-autotoimitukset, tonnihinta

Sopimuksen mukaan

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat:
pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut
Yleiset toimitusehdot Gyproc-tuotehinnastossa.
(1)
(2)

Alue A: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa
Alue B: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.gyproc.fi/rahtilaskuri

Logistiikkapalvelut
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta.
Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Toimitusten seurantapalvelu
Helppo ja vaivaton toimitusten seuranta Saint-Gobainin järjestämille Gyprocin kuljetuksille. Matkapuhelimeen
tekstiviestinä saapuva seurantalinkki kertoo toimituksen tilanteen, tilauksen tuotteet sekä kuljetusliikkeen yhteystiedot. Toimitusten seurantapalvelu ei vaadi kirjautumista. Riittää, kun tilausta jättäessä ilmoittaa toimituksen
vastaanottajan matkapuhelinnumeron.

Täsmätoimitus
Saatavilla täsmätoimitus sovittuun kellonaikaan +/- 30 minuutin tarkkuudella.

Odotusaikaveloitus
Tuotteiden vapaa purkuaika on 1 tunti. Vapaan purkuajan ylittävä odotusaika määritellään puolen tunnin
tarkkuudella.

Purkupalvelu
Purkupalvelu auton viereen. Purkupalvelun tarpeesta
ilmoitettava tilausta jättäessä.
Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku. Ensisijainen
purkutapa vaihtelee toimituspisteittäin.
• Kirkkonummi, trukkipurku ja purku Hiabilla
• Oulu, purku Hiabilla
Kaikista toimipisteistä voi tiedustella tarvittaessa myös
muita kalustotyyppejä.

Trukkipurku

Hiab-purku

Perälautapurku

Express-toimitus
Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän
aikana Kirkkonummelta.
Saatavilla oleva purkukalusto:
• pakettiauto
• jakeluauto + perälautapurku
• nuppi + Hiab-purku.
Toimitusalue: kartta

Jyväskylä

Pori

Mikkeli

Tampere

Lahti

Lappeenranta

Kouvola

Turku

Kotka

Helsinki

Pakkauspalvelu
Kuormalava
Lavakohtainen
pakkausmäärä
vaihtelee tuotteesta ja pakkauskoosta riippuen.

Vakiopakkaus
Kuormalava ja
muovihuppu.

Erikoispakkaus
Kerätyt, pakatut,
vajaat lavat kerros-,
huoneistokohtaisesti tai muutoin
merkityt tuotteet.

Palveluhinnasto
15.6.2022 alkaen, voimassa toistaiseksi (hinnat alv. 0%).

Lava- ja pakkauspalvelut

Hinta

Multipack -tuotteet < 1170 mm

23 €/lava

Multipack -tuotteet > 1170 mm

27 €/lava

ISOVER tekniset eristeet
(Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset toimitetaan lavoilla, joista veloitetaan erillinen lavamaksu)

7 €/lava

Erikoislava (Facade ja RKL-31)

27 €/lava

Erikoispakkaus tonttitoimituksille

27 €/lava

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Logistiikkapalvelut
65 €/ alkava 0,5 h

Odotusaikaveloitus (vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta)
Täsmätoimitus (purku sovittuun kellonaikaan, +/- 30min)

90 €

Purkupalvelu (Purku auton viereen. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta)

80 €

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

90 €

TRIPLA-toimituksen tilauskohtainen käsittelymaksu

80 €/tilaus
80 €

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä)
Express-toimitus
(klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Hyvinkäältä)*
Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta)
Pientoimituslisä
(toimitusarvon mukaan, alle 2200 €)

6,30 €/pm3
Alue A(1), 150 €/toimitus
Alue B(2), 120 €/toimitus

Erikoistuotepalvelut
Räätälöity tuotekoko tai -erä (Erikoistuotteet hinnoitellaan erillisen sopimuksen mukaan)

150 €/toimitus

Varastointipalvelut
Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

14 €/lava/viikko

Tarvikemyynti ja muut palvelut
Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg)

41 €/paketti

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

64 €/paketti

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat:
pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut
Yleiset toimitusehdot ISOVER-tuotehinnastossa.
Tuotekohtainen logistiikkalisä muunnettuna €/m2 löytyy ISOVERin tuotehinnastosta.
(1)
(2)

Alue A: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa
Alue B: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.isover.fi/rahtilaskuri

Logistiikkapalvelut
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta.
Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Toimitusten seurantapalvelu
Helppo ja vaivaton toimitusten seuranta Saint-Gobainin järjestämille ISOVERin kuljetuksille. Matkapuhelimeen
tekstiviestinä saapuva seurantalinkki kertoo toimituksen tilanteen, tilauksen tuotteet sekä kuljetusliikkeen yhteystiedot. Toimitusten seurantapalvelu ei vaadi kirjautumista. Riittää, kun tilausta jättäessä ilmoittaa toimituksen
vastaanottajan matkapuhelinnumeron.

Täsmätoimitus
Saatavilla täsmätoimitus sovittuun kellonaikaan +/- 30 minuutin tarkkuudella.

Odotusaikaveloitus
Tuotteiden vapaa purkuaika on 1 tunti. Vapaan purkuajan ylittävä odotusaika määritellään puolen tunnin
tarkkuudella.

Purkupalvelu
Purkupalvelu auton viereen. Purkupalvelun tarpeesta
ilmoitettava tilausta jättäessä.
Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku. Ensisijainen
purkutapa vaihtelee toimituspisteittäin.
• Hyvinkää, trukkipurku
• Forssa, trukkipurku
• Oulu, purku Hiabilla
Kaikista lähettämöistä voi tiedustella tarvittaessa myös
muita kalustotyyppejä.

Trukkipurku

Hiab-purku

Perälautapurku

Express-toimitus
Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän
aikana Hyvinkäältä.
Saatavilla oleva purkukalusto:
• pakettiauto
• jakeluauto + perälautapurku
• nuppi + Hiab-purku.
Toimitusalue: kartta

Jyväskylä

Pori

Mikkeli

Tampere

Lahti

Lappeenranta

Kouvola

Turku

Kotka

Helsinki

Pakkauspalvelu
Multipack -tuotteet
Tuotteet puristepakattu 1/4 –osaan vapaasta tilavuudesta. Yksittäispakettien
määrä per lava 16-20 kpl.

Erikoislava
(Facade ja RKL-31)

ISOVER Tekniset eristeet
Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset
lavoilla.

Erikoispakkaus tonttitoimituksille
Keräilty ja sääsuojattu pakkaus
tonttitoimituksille.

Palveluhinnasto
15.6.2022 alkaen, voimassa toistaiseksi (hinnat alv. 0%).

Lava- ja pakkauspalvelut

Hinta

Eurolava

15 €

Leca-kuormalava

15 €

Kahi-tuotteet sidontamaksu
(Kahi-harkko- ja -tiililetkat toisiinsa sidottuina Eurolavan päällä)

25 € + 15 €/lava

Vajaalavalisä
(Leca-harkkolavan aukaisu ja uudelleen sitominen. Ei koske eristeharkkoja,
pilariharkkoja, eikä kulmaharkkoja)

9 €/tuotenimike

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Logistiikkapalvelut
Odotusaikaveloitus
(vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta)

65 €/ alkava 0,5 h

Täsmätoimitus
(purku sovittuun kellonaikaan, +/- 30min)

90 €

Telaus
(purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

90 €

TRIPLA-toimituksen tilauskohtainen käsittelymaksu

80 €/tilaus

Suursäkkisiilon täyttö

65 €/ alkava 0,5 h

Express-toimitus
(klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Ojakkalasta ja Vantaalta)*
Logistiikkalisä, weber-tuotteet
(toimitettaessa muualta kuin valmistavasta tehtaasta)

Suursäkit 21 €/tonni
Muut pakkaukset 25,70 €/tonni

Logistiikkalisä, Leca-tuotteet
(toimitettaessa muualta kuin valmistavasta tehtaasta)

Harkot 24,20 €/tonni
Sorasäkit 16 €/m3

Logistiikkalisä, Kahi-tuotteet
(toimitettaessa muualta kuin valmistavasta tehtaasta)

24,20 €/tonni

Purkupalvelu, Leca-sora Kuusankoskelta (Hiab-purku)

80 €

Varastointipalvelut
Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

14 €/lava/viikko

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat:
pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut
Yleiset toimitusehdot Weber-tuotehinnastossa.
Työmaakalustoa ja Plaano-siiloja koskevien palveluiden hinnat rahtihinnastoissa 1-77 ja 1-78.
Rahteja koskevat kuljetusehdot rahtihinnastoissa 1-70, 1-73, 1-74, 1-77 ja 1-78.
Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.fi.weber/laskentapalvelut/rahtilaskuri

Logistiikkapalvelut
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta.
Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Toimitusten seurantapalvelu
Helppo ja vaivaton toimitusten seuranta Saint-Gobainin järjestämille Weberin kuljetuksille. Matkapuhelimeen
tekstiviestinä saapuva seurantalinkki kertoo toimituksen tilanteen, tilauksen tuotteet sekä kuljetusliikkeen yhteystiedot. Toimitusten seurantapalvelu ei vaadi kirjautumista. Riittää, kun tilausta jättäessä ilmoittaa toimituksen
vastaanottajan matkapuhelinnumeron.

Täsmätoimitus
Saatavilla täsmätoimitus sovittuun kellonaikaan +/- 30 minuutin tarkkuudella.

Odotusaikaveloitus
Tuotteiden vapaa purkuaika on 1 tunti. Vapaan purkuajan ylittävä odotusaika määritellään puolen tunnin
tarkkuudella.

Purkupalvelu
Purkupalvelu auton viereen. Purkupalvelun tarpeesta
ilmoitettava tilausta jättäessä.
Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku. Ensisijainen
purkutapa vaihtelee toimituspisteittäin.
• Kiikala, purku Hiabilla
• Oitti, purku Hiabilla
• Ojakkala, purku Hiabilla
• Oulu, purku Hiabilla
• Parainen, purku Hiabilla
• Tampere, Perälauta
• Vantaa, Perälauta
Kaikista lähettämöistä voi tiedustella tarvittaessa myös
muita kalustotyyppejä.

Perälautapurku

Hiab-purku

KAHIn purku
nostohangalla

Express-toimitus
Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän
aikana Ojakkalasta ja Vantaalta.
Saatavilla oleva purkukalusto:
• Pakettiauto
• Jakeluauto + perälautapurku
• Nuppi + Hiab-purku.
Palvelun toimitusalue merkitty viereiseen karttaan.

Jyväskylä

Pori

Mikkeli

Tampere

Lahti

Lappeenranta

Kouvola

Turku

Kotka

Helsinki

Pakkauspalvelu
Eurolava
Kierrätettävä Eurolava. Koko 800
mm x 1200 mm. Lavakohtainen
pakkausmäärä vaihtelee tuotteesta, pakkauskoosta ja tilauksesta
riippuen.

Kahi-tuotteiden sidonta
Kahi-harkko- ja tiililetkat
saatavilla toisiinsa
sidottuna Eurolavan päällä.

Toimipisteet
Inari

Gyproc
1. Kirkkonummen kipsilevytehdas
ISOVER
1. Forssan lasivillatehdas
2. Hyvinkään lasivillatehdas

Rovaniemi

Weber
1. Kiikalan Kahi-tiilitehdas
Kiikalan kuivatuotetehdas
2. Kuusankosken Leca-soratehdas
3. Oitin Leca-harkkotehdas
4. Ojakkalan kuivatuotetehdas
5. Oulun Kuivatuotetehdas ja
aluevarasto
6. Paraisten kuivatuotetehdas ja
aluevarasto
7. Tampereen palvelupiste
8. Tervolan sirotetehdas
9. Vantaan palvelupiste

Tornio

8.

Oulu

5.

Kajaani

Kokkola

Iisalmi

Kuopio

Joensuu

Seinäjoki
Jyväskylä

Savonlinna

Mikkeli

Tampere

Pori

7.

Rauma

Heinola

Hämeenlinna Lahti
Turku

6.

1.

1.
4.
1.

Saint-Gobain Finland Asiakaspalvelu

Sähköposti: asiakaspalvelu@saint-gobain.com

9.

Porvoo
Helsinki

Hanko

Jälleenmyyjät, puh. 010 44 22 11
Rakennusliikkeet, urakoitsijat ja talotehtaat, puh. 010 44 22 313
Tuoteneuvonta, puh. 010 44 22 312

2.

3.

2.
Kouvola
Kotka

