Leveringsbeskrivelse - elementbaserte hytter under 70 m2
I råbygg er følgende inkludert:
Hvitmalte terrassedører og vinduer med 2-lags Super Energiglass m/argongass
montert i veggelement.
Aluminiumstakrenner med nedløp.
Takshingel type skrå.
Valgfri ytterdør, type Trend eller Tradisjon fra Gilje, leveres løst og monteres i element
på byggeplass.
Råbygg kan leveres med eller uten gulv. Gulv til råbygg utgjør bjelkelag og stubbgulv.
Hemsbjelkelag, prekuttet.
Sikkerhetsutstyr; røykvarsler og 1 stk 6 kg ABC brannslukningsapparat.
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I komplett byggesett er i tillegg følgende inkludert:
Isolasjon, 15 cm i yttervegg, 25 cm i tak.
Materialer til innvendige vegger; rustik panel 12 x 120 mm i ubehandlet furu, 7 cm isolasjon.
Innvendige materialer leveres i løpende lengder.
Listverk og fyllingsdører med 3 speil i ubehandlet furu.
Komplett kledd hems med isolasjon, 22x95 mm furugulv, 12x120 mm ubehandlet Rustikk panel,
umontert hemsstige, slett hemsrekkverk og hemsvinduer.
Komplett byggesett kan leveres med eller uten gulv. Gulv til komplett byggesett utgjør bjelkelag,
stubbgulv, 20 cm isolasjon, sponplater og fuktbestandige sponplater til bad
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Tilleggsleveranser i følge prisliste:
Utvendige terrasser leveres med rekkverk der dette vises på tegning.
Pipe komplett med heldekkende beslag, valgfritt stål eller murpipe.
Fundamentdragere kan leveres etter nærmere avtale.
Hvit innredningspakke som består av hvitmalt listverk, hvite utforinger, hvite formpressede
dører, hvitmalt hemsstige, hvitmalt hemsrekkverk og hvitlasert Rustikk panel 14 x 120 mm for
tak og vegg. Prisen er et tillegg til komplett byggesettpris.
NB! Bærende søyler og limtredragere leveres ubehandlet
Byggesaksbehandling kr 12.000,-.
Pakking for videre frakt med vektbegrensning kommer i tillegg på kr 3.500,- inkl. mva.
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Det som inngår i leveransen er nærmere beskrevet i vår detaljerte leveransebeskrivelse.
Utvendige trapper, fundamentdragere, festemidler mot fundament, bad- og kjøkkeninnredning, ildsted,
brannmur, vvs., elektrisk anlegg, garderobeskap eller annet løst inventar inngår ikke i vår standard leveranse.
Montering av byggesett er ikke inkludert i priser. Ekstra byggeperm kr 900,-

Prisene er beregnet 01. 01. 2017. Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.
Det tas forbehold om prisendring fra prislistedato og trykkfeil.

