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Trävirkesleverans

"KUUSAMO Timmerhus, fritidshus och bastur" BROSCHYR 

BASTUR

Timmerväggarnas höjder enligt standardmodeller! Höjderna varierar beroende på modellen.

RITNINGAR OCH ANDRA DOKUMENT

huvudritningar i förhållande 1:100 eller 1:50  

bottenplan, skärnings- och fasadritningar (situationsplan ingår ej)

måttritning för grunden

stockväggritningar

delspecifikation

förpackningsförteckning för stockarna

förpackningsförteckning för virke

monteringsanvisning  

konstruktionsritningar för materialet som ska levereras

planritningar för våningsplanen och takkonstruktionen, nödvändiga konstruktionsskärnings- och detaljritningar

byggnadspärm

YTTERVÄGGAR I TIMMER

 timmerstomme, timmer ända till toppet

timmerdekorationer: rundningar eller sneddingar i stockändar (enligt fräsmaskinen)

svärd för dörr- och fönsteröppningar enligt timmerdimension

dymlingar 22x25 mm

nödvändiga spännbultar

förstyvningsjärn för stommen enligt konstruktionsplan

fögtätningar mellan stockarna, polypropen

tätning för knutarna enligt timmerdimension

sockelfilt och tätningsremsa mellan grunden och stockstommen

stödpelare, justerfötter

skarvjärn för stock

MELLANVÄGGAR 

stockväggär, enligt ritningarna 

murade väggar  ingår ej, ej heller ytmaterial för dessa

TAKKONSTRUKTION max snö last 200 kg/m2

filtundelagsbräde för filttak 23x95 mm, ändspontad 

åsventilation enligt konstruktionsritning

luftningsskålning 48x48mm

vindskyddsskiva 12 mm vid behov

takstöd 48x148..198mm enligt modellen och konstruktionsritning

takglid, fästplåtar, spikplåtar och ankarspik

limbalk - vi behov (enligt konstruktionsplanen)

skålning 22x100mm enligt modellen och konstruktionsplanen

takpanel STV/OM 14x120 mm 

taklist 12x42 mm / bekläddningsbrädör för sänkning 15x95mm

takfotsbräder, måttbestämd 20x120 mm

bräder 21x145…195 mm mellan stöden

LOFTGOLVKONSTRUKTION  (modeller med loft)

golvlist 12x42mm

golvbräda 28x95 mm, stuga torrt ~14%               

loftgolvkonstruktionen enligt vibrationskrav / konstruktionsplaneringen 

fästplåtar, spikplåtar och ankarspik (enl.konstruktionsplaneringen)

limbalk av fastställt mått-  vid behov (enligt konstruktionsplaneringen) 

nödvändiga ribbor för skålning nedåt

innertakskålning 22x100 mm

innertakpanel STV/OM 14x120 mm 

taklist 12x42 mm / bekläddningsbrädör för sänkning 15x95mm

GOLVKONSTRUKTION (ej i våtrum)
  - för skiva

golvlist 12x42mm

golvbräda 28x95 mm, stuga torrt ~14%               

golvstöd 48x98 mm  

skålningsbräda 22x100 mm
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FÖNSTER, enligt modell

MSA-typ, 2 glass, öppnas inåt  trä-aluminiumfönster med dubbelglas, U=2,7

inre bågar och karmens innerytor behandlade med färglöst träskydd --INTE lackerad

fönstrens yttre ytor, vitmålade aluminium

kromade beslag  

spröjsar vit aluminium

insektnät i vädringsfönstren

inre foderbräder hyvlade 15x95 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x95 mm  

lockbräde hyvlat 21x120 mm, dekorationer för lockbrädet

YTTERDÖRRAR, enligt modell

KASKIPUU ML5A, 2ply M12-6R, U=1,2

inne och ute: obehandlat

värmeisolering EPS 200-polystyren 50mm

2k4-15 dubbelglaselement selektivglas med argongas

silikongummi tätning

förkromade beslag

Abloy låskista 4190 eller motsvarande

Abloy motjärn 4690 eller motsvarande

justerbara gångjårn 

spröjsar, obehandlat/träfärdig

karmen tillverkad av furu, 42x92 mm, obehandlat/träfärdig

tröskeln av furu, 42x92 mm, obehandlat/träfärdig

inre foderbräder hyvlade 15x95 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x95 mm  

lockbräde hyvlat 21x120 mm, dekorationer för lockbrädet

INNERDÖRRAR, enligt modell 

SOA - massiv, obehandlat  furudörr,

slitagebeständiga krommade handtag och beslag

helglasbastudörr (bronsfärgat glas), träknopp

furukarm, träfärdig

ektröskel till WC och badrum

foderbräder för båda sidor, hyvlad 15x95 mm och dekorationer för övre hörnen

TERRASS - YTTERTRAPPA (2 steg) 

terrassgolvbräder, impregnerade 28x95 mm grön

terrassgolvvasor, impregnerade 48x98 mm K 600 grön

material för terrassräcke i fallande längder (handledarel PHL 28x95 mm och räckesbräder PHL 28x45 mm)

BASTU

material för bastulavens stomme 48x98 mm

bastulavsbräder 28x95 mm, gran  

bastupanel och takpanel för tvättrum 15x95 mm, gran

luftspaltribba 22x50 mm

STEGE  (modeller med loft)

material för stege i fallande längder PHL 45x95mm

material för lofträcke i fallande längder (handledarel PHL 28x95 mm och räckesbräder PHL 28x45 mm)

EXTRA MATERIAL - (ingår EJ i pris i prislista - extra pris)

TAKMATERIAL

Filttak / takschingel

Färg:  Svart

Underlags- nock och  takfotsfìlt vid behov

svarta takfotsplåtar,  sido  - och gavelplåtar  likadana

nockventilation enligt byggnadsplan


