FORENKLET BESKRIVELSE 1-2015
FØLGENDE ER STANDARD OG INKLUDERT I VÅRE PRISER

HOVEDYTTERDØRER.
BALKONGDØRER.
VINDUER.
SPROSSER
INNERDØRER.
FORINGER
LISTVERK.
HIMLINGER.
TAKTEKKING.
TAKRENNER.
BESLAG
ISOLASJON
VINDTETTING
VENTILASJON
SENTRALSTØVSUGER.
TRAPPER.
KJØKKENINNREDNING
BADEROMSINNREDNING
TRYKKTESTING
BYGGFORSIKRING.
SIKKERHETSSTILLELSE.

Fra Swedoor ihht spesifikasjon. Dørblad og karm leveres hvitmalt.
Hvitmalte med energiglass og gassfylling. U-verdi i henhold til Tek 2010
og varmetapsberegning.
Hvitmalte fastkarmer og glidehengslede vinduer (toppsving) med
energiglass og gassfylling. U-verdi i henhold til Tek 2010 og
varmetapsberegning.
Sprosser leveres i hvitlakkert aluminium, utenpåliggende, som vist på
tegning.
Hvite formpressede dører, fra Swedoor ihht spesifikasjon, med hvite
karmer til hele huset.
Utforinger til dører og vinduer leveres fabrikkbeiset hvit.
Listverk i furu, leveres fabrikkbeiset hvit, ihht speisfikasjon.
Leveres som malte himlingsplater, MDF-panel eller gips ihht
spesifikasjon.
Ru betong takstein på Ventex Supra undertak.
Takrenner og nedløp i sort brennlakkert stål eller aluminium.
Dryppneser til dører og vinduer leveres med beslag.
Yttervegg leveres med 200mm isolasjon (150mm + 50mm), og tak
leveres med 300mm - 450mm isolasjon. Innvendig vegg isoleres med
70mm.
Vegg leveres med 25mm asfalt porøsplate og Windbreak vindsperre.
Som undertak leveres Ventex Supra.
Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner til
hovedleilighet og sokkelleilighet(er).
Leveres komplett til hovedleilighet, med 1 stk. veggkontakt i hver etasje
og av/på bryter på slangehåndtaket.
Innvendige trapper leveres ferdig montert, hvitmalt med beisede trinn.
Kjøkken leveres valgfritt fra Sigdal etter fastsatt verdi.
Bad leveres valgfritt fra Sigdal etter fastsatt verdi
Alle byggesett trykktestes av eksterne kontrollører før overlevering.
Fullverdiforsikring i byggeperioden (fra leveringsdato for 1. leveranse).
I samsvar med bustadoppføringslovens § 12.

Til hus levert som byggesett leveres følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alt trevirke og byggevarer.
Isolasjon
Takrenner, nedløp og beslag.
Kjøkken og baderomsinnredning til hovedleilighet
og til hus med bi-leilighet.
Alle vinduer og dører.
Kjellerinnredning ifølge tegning.
Innvendige trapper. (ikke til uinnredet og/eller disp. loft).
Vannbrettbeslag.
Taktekking med betongtakstein.
Balansert ventilasjon.
Komplett sentralstøvsuger til hovedleilighet
Trykktesting av ferdige bygg.

For hus levert nøkkelferdig inngår følgende:
1.
2.
3.
4.

Alt tømrer og snekkerarbeide.
Rørleggerarbeide etter gjeldende forskrifter.
Ferdig opplagt skjult el-anlegg med inntil 150 punkt,
Inntil 50 pkt. ekstra til hus med bi-leilighet.
Komplett blikkenslagerarbeid med montering av
takrenner, nedløp, beslag og ventilasjonsanlegg.

Hus levert med uinnredet loft, leveres uten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innvendige vegger.
Panel i himlinger og på vegger.
Innvendige dører.
Listverk og foringer.
Trapp opp til loft.
Påforing gavlvegg inkl. 50 mm iso. og platekledning.

NORSKE HUS kan leveres som byggesett, nøkkelferdig eller som en kombinasjon av disse.
Vi henviser for øvrig til NORSKE HUS Standard Beskrivelse 1-2015.

