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Leveransbeskrivning 11.6
Ingår i priset
Fönster:

3 glas isolerglas U 1,1 utsida i aluminium, vitt, H-hängt öppningsbart enligt ritning.
fönster till övervåning ingår till 1-3/4 hus samt 2-plans hus, ej till 1-1/2-planshus

Ytterdörr:

Slät, vitmålad.

Fönstersmygar:

45mm utvändig fönstersmyg.

Innertak:

Slät gipskiva.

Förberett för El.:

Väggdosor, takdosor och kopplingsdosor med tillhörande fördragna tomma rör

Förberett för värme:

Rör framdraget i golv till alla fönster, för vattenburen värme.
Rör modell: rör i rör, uppdraget genom golv.

Innerväggar:

Gipskiva, OSB skiva bakom gips, 45mm ljudisolering, stenullsisolering.

Ytterväggar:

Isolering 260 mm stenull, insida gipsskiva, OSB skiva bakom gips

Fasad

Träpanel med luft spalt, transportskyddsgrundad,
(förberedd för puts kan fås som tillval)

Yttertak:

Ytbehandlade betongpannor i kulör svart, rött eller tegelrött. Takfot och takutskjut
inbyggda med panel samt vindskivor och takfotsskiva ytbehandlade med vit
transportgrund.

Invändig takhöjd:

2,5m invändig takhöjd på bottenvåning.

Golv:

22mm golvspånskiva limmad och skruvad.

Plåtbeslag:

Avvattningssystem med hängrännor och stuprör av plastbelagd plåt i
kulör svart, vitt eller alu. zink färg. Fotplåt vid takfoten, vindskiveplåt på tak,
avluftning för avlopp, i kulör svart, rött, tegelrött, vitt.

Övervåning:

Alla övervåningar är inredningsbara, levereras utan isolering samt utan
innerväggar. golvet är klart med 22mm spånskiva, konstruktionen ger möjlighet att
bygga med öppet upp till nock. Limträbalk i nock och ca 1-4 pelare.

Övrigt:

Ritningar ingår för bygglov, grund, och montering.

Försäkringar:

Villabyggarförsäkring.

Transport

Fritt fabrik.

Tillval:
Vi har inga begränsningar på tillval, endast er fantasi sätter gränser. Det är fritt att välja vilka tillval som önskas,
kontakta vår säljare/Agenter för mer information.
Ingår ej:
Grund och Markarbeten, montering, färdigmålad fasad, komplett inredning, spröjs, veranda, takkupor,
Önskas priser på det som ej ingår?
kontakta vår säljare/Agenter för exakta uppgifter.
Önskas pris på ett nyckelfärdigt hus?
kontakta vår säljare/Agenter för exakta uppgifter
--Angivet material kan ersättas med likvärdigt.—
--Endast angivet material ingår, inget annat ingår.—
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar av villkor

