Beskrivelse av snekkerferdig stavlafthytte
Gulv m stubbeloft
48x198mm + 48x48mm gulvbjelker med tr.imp bord som anlegg for stubbeloft i gran/furupanel.
Asfaltpapp som vindtett m klemlekter. 25 cm mineralull A, osb plater 19 mm,
Ask/eik helved parkett ubehandlet,
Gulv m støpt plate
48x48m tilfarere, 5cm mineralull. Helved parkett ask/eik ubehandlet.
Ytter tak
4" perlestaff, ca 400mm takåser, 0,15 dampsperre,100x150 mm taksperrer,48x148
kubbinger mellom sperrene, perlestaff på taksperrer utenfor bygningskroppen med
luftings spalter, 48x98 mm oppforing og 25 cm mineralull, vindsperre, 2x48x48 mm krysslufting,
18 mm taktro, SIKA sarnafil membran, galv torvhaldskroker og 48x148 imp.torvhald, 75x75 mm
imp tovhald i møner. 25x200 mm rennebord og vindskeier, galv. rennekroker, plasslagde
Imp. renner belagt med sarnafil innvendig.
Yttervegger
Håndlaftet tørket tømmer 8" (20cm) i møner / røst, laftevatt, dymlinger, svill og raftestokk
i 8" tørket tømmer ca 250 mm høyde, dreide profilerte søyler dia 400 mm, beslag, 25 mm
stav, 12 mm lekter, vindsperre, 36x148mm stendere, 15 cm mineralull, 0,15mm
dampsperre, 48x48 mm utforing, 5 cm isolasjon, panel i soverom og gang 4" perlestaff,
6" panel i stue, belistning se detaljtegning, i stue hylle over panel med belistning.
Innervegger
36x98 mm stendere, 10 cm mineralull og 4"perlestaff. Spesialbelistning i overkant av panel.
Belistning for øvrig se detaljtegning.
Hems / oppstue
150x100 liggende hemsbjelker el.150x150 oppstuebjelker, 4" perlestaff, gulvbord, enkel belistning.
Våtrom
Samme utførelse som ellers i hytta 4" perlestaff på vegger og sponplater på gulv.
Svalgang
48x148 mm tr.imp bjelker og tr.imp terassebord.
Dører og vinduer
hoved dør hvimalt, innerdører helfuru med speilfyllinger, vinduer hvitmalte med gjennomgående
sprosser og ventiler, foringer og 4" profilert belistning. Utvendig belistning med spesial profilerte
lister 40x148 mm.
Diverse
Alt feste materiell spiker skruer etc, arbeidspenger, matpenger, Tiltakshaver må være behjelpelig
med rimelig overnatting. kranhjelp under montering, må være mulig for kranbil å komme helt
frem til hytta. tildekking under arbeid.
Ikke inkludert
grunn, betong og murer arbeider, pipe, ildsted, fliser, membran og belegg på våtrom, torvtak,
el.arbeider og utstyr, vvs arbeider og utstyr, kjøkken og utstyr, garderobeskaper, trapper, utvendig
og innvendig overflatebehandling, byggestrøm, avfallskontainer. Røkvarslere og brannslokkninsapparater, dette må være montert før hytta tas i bruk. Kommunale gebyrer og byggesøknad.
Tiltakshaver må sørge for avlessing og videre transport til tomten av bilen fra Litauen.
Tildekking av materialer.
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