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

Erikoistuotepalvelut

HintaLava- ja pakkauspalvelut

Logistiikkapalvelut

Multipack -tuotteet < 1170 mm

27 €/lavaMultipack -tuotteet > 1170 mm

ISOVER tekniset eristeet
(Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset toimitetaan lavoilla, joista veloitetaan erillinen lavamaksu) 7 €/lava

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg) 

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

Tarvikemyynti ja muut palvelut

41 €/paketti

64 €/paketti

Räätälöity tuotekoko tai -erä (Erikoistuotteet hinnoitellaan erillisen sopimuksen mukaan) 150 €/toimitus

23 €/lava

Varastointipalvelut

Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

14 €/lava/viikko

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

Erikoislava (Facade ja RKL-31)

Erikoispakkaus tonttitoimituksille 

27 €/lava

27 €/lava

Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta) 6,30 €/pm3

Pientoimituslisä 
(toimitusarvon mukaan, alle 2200 €)

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

Purkupalvelu (Purku auton viereen. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta) 80 €

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen) 90 €

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä) 80 €

Odotusaikaveloitus (vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta)

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

65 €/ alkava 0,5 h

90 €

Yleiset toimitusehdot ISOVER-tuotehinnastossa.
Tuotekohtainen logistiikkalisä muunnettuna €/m2 löytyy ISOVERin tuotehinnastosta.

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

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

Express-toimitus 
(klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Hyvinkäältä)*

*) 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

TRIPLA-toimituksen tilauskohtainen käsittelymaksu 80 €/tilaus



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

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.

Express-toimitus

Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän 
aikana Hyvinkäältä.

Saatavilla oleva purkukalusto:
 • pakettiauto
 • jakeluauto + perälautapurku
 • nuppi + Hiab-purku. 

Toimitusalue: kartta 

Pakkauspalvelu

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

PerälautapurkuHiab-purkuTrukkipurku

Toimitusten seurantapalvelu

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

Erikoislava 
(Facade ja RKL-31)

ISOVER Tekniset eristeet
Lavamäärän ylittävät irtopakettitilaukset 
lavoilla.

Erikoispakkaus tonttitoimituksille
Keräilty ja sääsuojattu pakkaus 
tonttitoimituksille.
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