MATERIALBESKRIVELSE HELLAFT OG
STAVLAFTBYGG FRA KVIKNEHYTTA AS
GULV

•
•
•
•

Gulv i furu. T=25mm, ubehandlet.
Isolasjon, avhengig av fundamentering.
Underlagspapp
Dekningspapp over ferdig gulv

TAK
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•
•
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•
•

Synlige, runde takåser i furu
Innertak, 20mm rot/topp himling med løs fjær.
Diffusjonssperre
48x48mm lekt krysslagt med 50mm isolasjon
48x198 taksperrer (48x148 på anneks) med 200mm
eller 150mm isolasjon.
Yttertak OSB-plater
1 lag godkjent underlagspapp
Knasteplast for torvtak
Svart lakkerte torvholdkroker
Torvhold (Ringved) 48x98 imp
Vindskier med vannbord og forkantbord
Rafteblikk
Panel kledning oppunder tak på utstikk
Lufting over isolasjon 48x48
Netlonrør i luftespalte ved raft
Takrenner med nedløp (svart)

VEGGER

• Samtlige ytter- og innervegger laftes i 6» eller 8»
tømmer (Malmfuru fra Østerdalen) hvis annet ikke
er tegnet inn på tegning.
• Bindingsverksvegger innvendig bygges i 48x98
stående reisverk med nødvendig isolasjon og furu
panel 14x148. (ikke bærevegger)
• Ytre bindingsverksvegger (mellom stavlaftstolper)
bygges i 48x98/48x148 stående reisverk med
100/150mm isolasjon, asfaltplate på utside, sløyfer
og utvendig kledning. Innside bygges opp med
diffusjonstett plast, krysslekting 48x48, 50mm
isolasjon, diffusjonsåpen plast og innvendig
kledning. (14mm panel)
• Reisverksvegger i kalde boder bygges i reisverk
48x98 med papp og sløyfer.
• Som utvendig kledning brukes stavlaftpanel
22x223. Hvis ønskelig kan også villmarkspanel
benyttes, men dette gir et tillegg i pris.

LISTVERK

• Gerikter rundt dører og vinduer, profilert med
hjørneklosser.
• Gulvlist, glattkant med trådlist i hellaft, profilert
fotlist og taklist i stavlaft.

VINDUER OG DØRER

• 3-lags vinduer med løse sprosser.
• Behandlet vinduer utvendig og innvendig (std
farge– hvit NCS0502Y)
• Stormkroker og ventiler.
• Ytterdør/terrassedør std hvit
• Innerdører m/karm std hvit
• Omramming utvendig (Kviknehyttas spesielle
profil)
• Dørvridere på ytterdører og innerdører

ØVRIGE TING SOM INNGÅR I PRISEN

• Pipe med brannmur og røykstuss montert (ferdig
pusset)
• Flis på badegolv i lafta hytter, badegolv og vegger i
stavlafthytter
• Etasjeskille i oppstue isolert med 200mm isolasjon,
himling og furugolv
• Hemsgolv isolert med 50 mm isolasjon, himling og
furugolv
• Trapper

FØLGENDE INNGÅR IKKE I PRISEN (men kan etter
nærmere avtale leveres/utføres)

• Grunnmur
• Frakt, kranarbeid, bompenger og andre utgifter
vedrørende dette
• Øvrige flis, skifer, peis og andre murarbeider
• Benker og ovn i bastu
• Innredning i kjøkken og bad
• Elektrikerarbeid
• Rørleggerarbeid
• Malearbeid
• Utgifter ved overnatting
• Gebyrer vedrørende byggesaksbehandling
• Tillegg ved bruk av strømaggregat
• Torv
Materialer kan velges og tilpasses den enkelte kundes
ønsker samt alle overstående punkter kan
utføres/organiseres av Kviknehytta, men dette er ikke
medtatt i våre standardiserte priser.

