Leveransebeskrivelse
for elementbaserte byggesett
fra Ranahytta

Gjelder bestilling i hht prisliste for 2018.
Leveransen omfatter byggesett for montering på støpt plate.

Byggesett råbygg
Utvendig leveranse for støpt plate. Dette utgjør veggelementer med ferdig insatte vindu og altandører,
sviller merket for montasje, prekuttet takkonstruksjon med limtredragere, søyler og taksperrer/takstoler, taktekke bestående av underlagspapp og takshingel, alle nødvendige beslag og takrennesystem, innvendige bærende
konstruksjoner samt komplett stålpipe. Kompletterende materialer leveres enten prekuttet eller i løpemeter.
Alt nødvendig festemateriell leveres komplett. Maskinspiker kan leveres til de fleste dimensjonene.

Veggelementer

Under 70 m2

Over 70 m2

Svillmembran

145 mm

145 mm

Veggelementer monteres
på merket elementsvill

36x148 mm

36x148 mm

Bindingsverk

36x148 mm

36x148 mm

Asfaltplater

12 mm

12mm

Vindsperre

Tyvek

Tyvek

Sløyflekter

12x36 mm

12x36 mm

Bordkledning

22x170 mm

22x170 mm

Hvitmalte vinduer innsatt i
veggelement inkl. vrider

Super Energiglass m/argongass
Farge: S 0502-Y

Super Energiglass m/argongass
Farge: S 0502-Y

Hvitmalte balkongdører innsatt
i veggelement inkl. vrider

Super Energiglass m/argongass
Farge: S 0502-Y

Super Energiglass m/argongass
Farge: S 0502-Y

Hvitmalt ytterdør inkl. vrider

Trend/Tradisjon med glass.
Leveres umontert Farge: S 0502-Y

Trend/Tradisjon med glass.
Leveres umontert Farge: S 0502-Y

Omramming rundt vindu og dør

Avhenger av modell.
Se tilvalgsbrosjyre.

Avhenger av modell.
Se tilvalgsbrosjyre.

Beslag til dører og vinduer

Hvit, tilpasset

Hvit, tilpasset

Limtrekonstruksjon (søyler og dragere)

Prosjekteres ihht stedlige krav

Prosekteres ihht stedlige krav

Taksperrer

48x248 mm

48x248 mm

Takstoler

Prosjekteres ihht. stedlige krav

Prosjekteres ihht. stedlige krav

Undertak

Soft tyvek

Soft tyvek

Opplekting (lufting)

48x48 mm

48x48 mm

Troplater

Vannfast kryssfiner

Vannfast kryssfiner

Underlagspapp

Ultra D

Ultra D

Taktekke

Icopal takshingel type S.
Se brosjyre for andre taktekker

Icopal takshingel type S.
Se brosjyre for andre taktekker

Vindskibord og kledning i raft

22x179 mm, 16x123 mm DF

22x179 mm, 16x123 mm DF

Takrenner, nedløp og beslag

Komplett, aluminium sort eller
alunatur

Komplett, aluminium sort eller
ubeh. aluminium

Tak konstruksjon

Bærende konstruksjoner

Under 70 m2

Over 70 m2

Dragere til loft/hems

Prosjekteres

Prosjekteres

Bjelkelag hems

48x98 mm eller 48x148 mm

48x98 mm eller 48x148 mm

Bjelkelag loft

48x148 mm

48x148 mm

Innvendige bærevegger

36x98 mm eller elementprodusert 36x98 mm eller elementprodusert

Stålpipe, Pipehatt og beslag
Leveres komplett
fra Jøtul i fargen sort

Leveres komplett
fra Jøtul i fargen sort

Galvanisert spiker til sløyflekter
og stubbgulv

2,0x50 mm

2,0x50 mm

Galvanisert spiker til tro, omramning
og sløyflekter

2,5x65 mm

2,5x65 mm

Galvanisert spiker til dekkbord,
vindskiver, stubbgulvsbord
og elementskjøter.

2,8x75 mm

2,8x75 mm

Galvanisert spiker for elementskjøter,
bjelkelag, takverk og fundamentdragere.

3,4x95 mm

3,4x95 mm

Galvanisert spiker for sperrer
mot raft og kilsperrer.

4,2x125 mm

4,2x125 mm

Spiker til vindtetting, takshingel
og papptak.

2,8x25 mm

2,8x25 mm

Spiker for vindtetting og møneplater

2,8x35 mm

2,8x35 mm

Kamsøm for mønelask

5,0x40 mm

5,0x40 mm

Betongbolt m/skive forankring i plate

10,5x130 mm

10,5x130 mm

Hullbånd til forankring av sperrer

20x1,0 mm rull à 10 meter

20x1,0 mm rull à 10 meter

Vinkelbeslag for oppheng av
hemsbjelker

88x88 mm

88x88 mm

Kamsøm til vinkelbeslag

5,0x40 mm

5,0x40 mm

Stålspiker for innfesting av
bunnsvill på ringmur

3,0x70 mm

3,0x70 mm

Skruer til karm YD panhodet treskruer

TTUF-P 6,0 x 100 mm

TTUF-P 6,0 x 100 mm

Casco taklim

Patron av 0,33 ltr.

Patron av 0,33 ltr.

Rustfri senkehodete skruer
til rennekroker

5,0x80 mm

5,0x80 mm

Skruer til bæring på vegg

6,0x120 mm

6,0x120 mm

Skruer til opplekting av tak

5,0x100 mm

5,0x100 mm

Festemidler

Hytter med bjelkelag

Under 70 m2

Over 70 m2 Tilvalg

Grunnmurspapp

120 mm

120 mm

Merket bunnsvill

21x95 imp.

21x95 mm imp.

Gulvbjelke

48x198 mm

48x248 mm

Kantbjelke

22x123 mm

22x123 mm

Stubbgulvsbord

21x95 mm imp.

21x95 mm imp.

Stubbgulvsplater asfaltimpregnert

12x540x1200 mm

12x540x1200 mm

Klemlekter

12x36 mm

12x36 mm

Vindsperre bjelkelag

Tyvek Soft

Tyvek Soft

Hytter med utvendig bod på tegning
Bindingsverk for bod

36x98 mm

36x98 mm

Hvitmalt boddør inkl vrider

Trend/Tradisjon tett.
Farge: S 0502-Y
Leveres umontert

Trend/Tradisjon tett.
Farge: S 0502-Y
Leveres umontert

Vindsperre Tyvek for bod

Tyvek soft

Tyvek soft

Kledning for bod

22x170 mm

22x170 mm

Byggesett komplett
Byggesett komplett innholder innvendig leveranse i tillegg til byggesett råbygg for støpt plate.
Dette utgjør isolasjon, dampsperre og lekter til tak og vegger, bindingsverk til innvendige vegger, furugulv til
loft/hems. Interiørpakke A - ubehandlet leveres som standard til våre hytter. Dette inkluderer foringer, listverk,
dører, hemsstige/trapp og rekkverk.
Se tilvalgsbrosjyre for andre interiørpakker. Alt innvendig materiell leveres som løpemeter.

Veggelement

Under 70 m2

Over 70 m2

Isolasjon til vegger

5 cm + 10cm
Glavarull proff 34

5 cm + 10 cm + 5 cm
Glavarull proff 34

Dampsperre

0,15 mm

0,15 mm

Innlekting

Ingen

36x48 mm

Bindingsverk

36x68 mm

36x68 mm

Isolasjon

7 cm

7 cm

Panel

Se interørpakker

Se interørpakker

Isolasjon

25 cm Glava plater proff 34

25 cm Glava plater proff 34

Dampsperre

0,15 mm

0,15 mm

Innvendig tak

Se interiørpakker

Se interiørpakker

Gulvbord

21x95 mm ubeh furu

21x95 ubeh furu

Isolasjon

10 cm eller 15 cm Glava proff 34

10 cm eller 15 cm Glava proff 34

Innvendig vegg

Takkonstruksjon

Gulv hems/loft

Hytter med bjelkelag

Tilvalg

Sponplategulv

Standard 62x242 mm
Fuktbestandige plater i våtrom

Standard 62x242 mm
Fuktbestandige plater i våtrom

Isolasjon

20 cm Proff 34

25 cm Proff 34

Dykkert til listverk og panel

1,7x40 mm

1,7x40 mm

Skruer til furugulv

3,9x57 mm

3,9x57 mm

Trelim

0,75 ltr

0,75 ltr

Festemidler

Under 70 m2
Interiørpakke A - Ubehandlet

Over 70 m2

Panel til vegger

13 x 120 mm ubeh. skygge skrå

13 x 120 ubeh. skygge skrå

Panel til tak

13 x 120 mm ubeh. skygge skrå

13 x 120 ubeh. skygge skrå

Dører med vrider

3 speils ubeh. furu med karm

3 speils ubeh. furu med karm

Gerikt

12x57 mm ubeh. furu

12x57 ubeh. furu

Taklist

21x34 mm ubeh. furu

21x34 ubeh. furu

Gulvlist

12x57 mm ubeh. furu

12x57 ubeh. furu

Foringer

Ubeh. laminert furu.

Ubeh. laminert furu.

Hemsstige/trapp

Ubeh. furu lev. ihht tegning.

Ubeh. furu lev. ihht tegning.

Rekkverk

Ubeh. furu lev. ihht tegning.

Ubeh. furu lev. ihht tegning.

Inkl.

Interiørpakke B - Hvit

Tilvalg

Panel til vegger

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

Panel til tak

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

Dører med vrider

Stil 1 hvitmalt massiv med karm

Stil 1 hvitmalt massiv med karm

Gerikt

12x57 mm Slett hvitmalt

12x57 mm Slett hvitmalt

Taklist

21x34 mm Slett hvitmalt

21x34 mm Slett hvitmalt

Gulvlist

12x57 mm Slett hvitmalt

12x57 mm Slett hvitmalt

Foringer

Hvitmalt laminert furu

Hvitmalt laminert furu

Hemsstige/trapp

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Rekkverk

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Tilvalg

Interiørpakke C - Seterbrun
Panel til vegger

13 x 120 mm beiset Seterbrun
sprekkpanel

13 x 120 mm beiset Seterbrun
sprekkpanel

Panel til tak

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

13 x 120 mm hvitlasert natur.
Skygge skrå eller sprekkpanel

Dører med vrider

Stil 1 hvitmalt massiv med karm

Stil 1 hvitmalt massiv med karm

Gerikt

12x57 mm Slett hvitmalt

12x57 mm Slett hvitmalt

Taklist

21x34 mm Slett hvitmalt

21x34 mm Slett hvitmalt

Gulvlist

12x57 mm Slett hvitmalt

12x57 mm Slett hvitmalt

Foringer

Hvitmalt laminert furu

Hvitmalt laminert furu

Hemsstige/trapp

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Rekkverk

Hvitmalt lev. ihht tegning.

Hvitmalt lev. ihht tegning.

FOR ØVRIGE TILVALG, SE VÅRE NETTSIDER ELLER KONTAKT EN AV VÅRE SELGERE.

Nøkkelferdig
Hytte leveres med kompletterende varer i tillegg til komplett byggesett for støpt plate.
Dette inkluderer rør og elektro, peisovn med stålpipe, parkett i hovedplan, parkett i gang med gulvvarme,
flislagt badgulv med gulvvarme, baderom- og kjøkkeninnredning.
Hjelp til byggesøknad og ferdigattest er inkludert.

Innredning
Gulv 1 etg:

Parkett Eik 13x215x2200 mm, 3-stav, dampsperre og ullpapp.

Flis i våtrom:

20x20 cm grå.

Ildsted:

Jøtul F 481 eller F 483, pulverlakkert stålplate og brannmur
hvor dette er nøvendig.

Kjøkken og baderomsinnredning:

Som standard leveres hytten med kjøkken- og baderomsinnredning
med hvite fronter og benkeplate i laminat med vask/servant.
I prislisten er prisen på innredninger estimert iht. til standard
plantegning. Ønsker utover standard vil påvirke prisen.
Kontakt ditt avdelingskontor for mer informasjon om valg av
innredning. Hvitevarer til kjøkken kan leveres på forespørsel.

Elektromontasje
Utvendig måleskap, innvendig fordelerskap.
Komplett skjult anlegg etter NEK 400 normen.
Brannvarslingssystem med 2 detektorer.
Varmekabler med termostat i bad og gang, panelovner i resterende rom.
Kontaktpunkt TV i 1. etasje.
LED plafond i alle rom i 1. etg. Takpunkt for lys i kjøkken og stue.

VVS
Vann, bunnledninger 1 meter fra vegg, sluk, oppstikk og lufting over tak.
Rør i rør med fordelerskap.
Dusjkabinett av glass.
Varmtvannsbereder.
Blandebatteri til kjøkken, bad og dusj.
Frostfri utekran.
Frittstående toalet på bad og wc.
Opplegg for vaskemaskin der dette fremgår av tegning.
Opplegg for oppvaskmaskin der dette fremgår på kjøkkentegning.

