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Kuusamo Hirsitalot Oy

17.12.2019

TRÄVIRKESLEVERANS

"KUUSAMO Timmerhus, fritidshus och bastur" BROSCHYR 

NUUNA-FAVORITER

Timmerväggarnas höjder enligt standardmodeller! Höjderna varierar beroende på modellen.

RITNINGAR OCH ANDRA DOKUMENT

huvudritningar i förhållande 1:100 eller 1:50 (3 serier)

måttritning för grunden

stockväggritningar

delspecifikation 

paketförteckning för stockarna

paketförteckning för trävirket

monteringsanvisning 

konstruktionsritningar för material i leveransen 

planritningar för våningsplanen och takkonstruktionen, nödvändiga konstruktionsskärnings-

 och detaljritningar

byggnadspärm 

YTTERVÄGGAR I TIMMER

stockstomme, upp till toppen  --> enligt standard modell

timmerdekorationer: rundningar eller sneddningar i stockändar (enligt fräsmaskinen)

svärd för dörr- och fönsteröppningar enligt timmerdimension 

dymlingar 22x25 mm

nödvändiga spännbultar 

förstyvningsjärn för stommen enligt konstruktionsplan

fogtätningar mellan stockarna, polypropen

svällande tätning för knutarna

sockelfilt och tätningsremsa mellan grunden och stockstommen

stödpelare av fastställt mått, justerfötter 

skarvjärn för stock

SKÅLNING FÖR TIMMERVÄGG     ---> enligt standard modell

vid behov: reglar 48x48 mm + gipsskiva GEK 13 mm (bakom köksskåp och för tvättrum)

glidjärn och ankarsppik ingår i leveransen

REGELKONSTRUERADE YTTERVÄGGAR ---> enligt standard modell (bakingång i Nuuna modeller)

ytterfasad: stockpanel 20x170...220 mm 

regel för luftspalt 22x100 mm

stomme 48x98...198 mm, (över- och underliggare 48x98...198 mm)

innerväggytor: stockpanel 20x170….220 mm vid behov

vid behov vindskydsskiva 12 mm

MELLANVÄGGAR     ---> enligt standard modell 

 --> Modeller Nuuna152 och Nuuna232 till 1.våning INGÅR EJ!

reglar för väggstomme (kertopuu) 39x66 mm 

över- och underliggare, (kertopuu) 39x66 mm i fallande längder

extra skålning 25x100mm

stockpanel 20x195...220 mm 

gipsskiva (GEK 13) till BADRUMMET
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TAKKONSTRUKTION (enligt ikruxat takmaterial)  

max snö last 250 kg/m2

  Filttak   Plåttak  Tegeltak

råspontbräder 23x95 mm, ändspontad 

åsventilation enligt konstruktionsritning

luftspalt 48x48..73 mm

vindskyddsskiva (Tuulileijona 12 mm) vid behov

takvasor 48x198..223 i fallande längder  + takskålning 48x48...223 mm 

  ELLER pluggbjälkar 400..450mm enl.konstruktionsplaneringen av fastställt mått 

    (isoleringsutrymme ~200…500 mm) enligt modell

fästplåtar, spikplåtar och ankarspik (enl.konstruktionsplaneringen)

fästribbor 22x50 mm för vindskyddsskiva

limbalk av fastställt mått-  vid behov (enligt konstruktionsplaneringen) 

nödvändiga reglar för nerfodring

innertakskålning 22x100mm / 48x48 mm vid behov

innertakpanel 14x120 mm

bekläddningsbrädör för sänkning 15 / 28x95 mm

takkantbräder och vindskivor, måttbetämd 20x120 mm

bräder för inbrädning av takutsprång, måttbestämd 20x120 mm

vid behov stödpelare, justerfötter

stockpanel mellan takvasor

LOFTGOLVKONSTRUKTION ---> enligt standard modell

 ---> Modell: Nuuna205

golvlist 12x42 mm

golvbräda 28x95mm

loftgolvkonstruktionen enligt vibrationskrav / konstruktionsplaneringen (i fallande längder)

fästplåtar, spikplåtar och ankarspik (enl.konstruktionsplaneringen)

limbalk av fastställt mått-  vid behov (enligt konstruktionsplaneringen) 

nödvändiga reglar för nerfodring

innertaksregel 22x100 mm

innertakpanel STV/OM 14x120 mm 

bekläddningsbrädör för sänkning 15 / 28x95 mm

GOLVKONSTRUKTION (ej i våtrum)
  - för skiva

MED EXTRA PRIS!

FÖNSTER,  enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna37, Nuuna49, Nuuna60, Nuuna65S, Nuuna 66P

MSEA-typ öppnas inåt  och fast MEKA-typ  trä-aluminiumfönster med trippelglas U=1,0

vitmålade ut och insida

glaselementen med selektivyta och argongas

vitmålade beslag  

insektnät i vädringsfönstren

spröjsar, vitmålade

inre foderbräder hyvlade 15x120 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x120 mm  

lockbräde hyvlat 21x145 mm, dekorationer för lockbrädet

Fönsterbleck, vita
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FÖNSTER,  enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna80, Nuuna85, Nuuna 87, Nuuna122, Nuuna129, Nuuna141, Nuuna152, Nuuna205, Nuuna232 

MSEA-typ öppnas inåt  och fast MEKA-typ trä-aluminiumfönster med trippelglas U=0,82

vitmålade ut och insida

glaselementen med selektivyta och argongas

vitmålade beslag  

insektnät i vädringsfönstren

spröjsar, vitmålade

inre foderbräder hyvlade 15x120 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x120 mm  

lockbräde hyvlat 21x145 mm, dekorationer för lockbrädet

Fönsterbleck, vita

YTTERDÖRRAR, Kaskipuu Oy, enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna37, Nuuna49, Nuuna60, Nuuna65S, Nuuna 66P

Kaskipuu, UOL1 och PO4,  --> HDF (U=1,0) dörrar

behandling - vitmålade

formgjuten dubbel tätning

trippelglaselement selektivglas med argongas

förkromade beslag

Abloy LC102 låskista

justerbar LP711 motjärn

karmen tillverkad av furulimträ, 54x168 mm, träfärdig

tröskeln av hårdträ, 36x128 mm

inre foderbräder hyvlade 15x120 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x120 mm  

lockbräde hyvlat 21x145 mm, dekorationer för lockbrädet

YTTERDÖRRAR, Kaskipuu Oy, enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna80, Nuuna85, Nuuna 87, Nuuna122, Nuuna129, Nuuna141, Nuuna152, Nuuna205, Nuuna232 

Kaskipuu, UOL1 och PO4,  --> HDF (THERMO U=0,75) dörrar

behandling - vitmålade

formgjuten dubbel tätning

trippelglaselement selektivglas med argongas

förkromade beslag

Abloy LC102 låskista

justerbar LP711 motjärn

karmen tillverkad av furulimträ, 54x168 mm, träfärdig

tröskeln av hårdträ, 36x128 mm

inre foderbräder hyvlade 15x120 mm, dekorationer för hörnen   

yttre foderbräder måttbestämda 20x120 mm  

lockbräde hyvlat 21x145 mm, dekorationer för lockbrädet

INNERDÖRRAR (skjutdörrar eller branddörrar ingår ej i leveransen) ---> enligt standard modell

massiv, lackad furudörr, 3 speglar, 9..10x21

massiv, lackad furuspegeldörr, med klart glas 6 rutor, 9..10x21

massiv, lackad furuspegelduppeldörr, med klart glas 6 rutor, 15x21

slitagebeständiga krommade handtag och beslag

helglasbastudörr (bronsfärgat glas), träknopp, 9x19 

furukarm, träfärdig

ektröskel till WC och badrum

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

TERRASS  - TRAPPA (2 steg) - (Balkong) ---> enligt standard modell

terrassgolvbräder, impregnerade 28x95 mm 

terrassgolvvasor, impregnerade 48x98…198 mm  c/c 600 mm

material för terrassräcke i fallande längder

     (handledarel PHL 28x95 mm och räckesbräder PHL 28x45 mm) 

material för inbrädning under balkong, måttbestämd 20x120 mm

BASTU ---> enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna37S, Nuuna 65S, Nuuna 80S, Nuuna85S, Nuuna87S, Nuuna122S, Nuuna129, Nuuna141

Nuuna152, Nuuna205, Nuuna232

material för bastulavens stomme 48x98 mm

bastulavsbräder 28x95 mm, gran  

bastupanel och takpanel för tvättrum 15x95 mm, gran

luftspaltribba 22x50 mm
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INNERTRAPPOR, Lappiporras Oy ---> enligt standard modell

 ---> Modeller: Nuuna152, Nuuna205, Nuuna232

lackad furutrappa i monteringsfärdiga delar

trappelement (rak,L- modell)

trappans sidostycken

halkskyddsfåror i stegen

räcken, modell K3

våningsräcken till övre planet, modell K3

barnport till trappans övre ände, modell baby - enligt modell

 Extra priser (ingår INTE i total pris)

TILLÄGSISOLERING

MED lamellstock 88mm, 114mm, 135mm och hyvladstock 95mm, 120mm, 145mm: 

   skålning för tillägsisolering 48x148 mm + stockpanel 20x170..195 mm

GOLVKONSTRUKTION (ej i våtrum)
  - för skiva
 --> Modeller Nuuna152 och Nuuna232 till 1.våning INGÅR EJ!

golvlist 12x42 mm

golvbräda 28x95 mm

golvstöd 48x98 mm  

skålningsbräda 22x100 mm

TAKMATERIAL

YTTERTAK

Filttak

Icopal shingel tak, svart

Färg:  Svart

Underlags- nock och  takfotsfìlt vid behov

svarta takfotsplåtar,  sido  - och gavelplåtar  likadana


