HIBA® HYTTE

Leveransebeskrivelse
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Denne beskrivelse gjelder generelt for HIBA® HYTTER mellom 70 og 150 m2, og er ment som retningsgivende for prislisten. Se også vår
komplette Byggebeskrivelse og spesialbeskrivelser for hytter inntil 70 m2 (ikke energikrav) og hytter over 150 m2 (energikrav som for bolighus).
Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner og materialvalg dersom dette ikke medfører endringer i
pris eller kvalitet for kunden.
YTTERVEGGER
Trekledning i hht fasadetegning (grunnet overflate)
Utlekting for lufting
Vindtette plater
148 mm bindingsverk
Diffusjonssperre (plastfolie) inntrukket
48 mm innvendig påforing
150+50 mm mineralull isolasjon
13 mm furupanel beiset (grå)
Våtrom: 11 mm baderomsplater hvit glatt (høytrykkslaminat)
INNERVEGGER
98 mm bindingsverk (skillevegger)
98 mm bindingsverk (bærevegger)
100 mm mineralull isolasjon i alle innervegger
13 mm furupanel beiset (grå)
Våtrom: 11 mm baderomsplater hvit glatt (høytrykkslaminat)
Badstu: 15 mm granpanel ubehandlet
GULV / ETASJESKILLE
Hovedplan (NB! Inngår ikke i byggesettpris):
Støpt plate på mark (160 mm EPS isolasjon), isolert ringmur
Gulvbelegg (f.eks. gulvbord, parkett, fliser, vinylbelegg etc.)
Overnevnte leveres og utføres av tiltakshaver/entreprenør
Hems-/ loftsplan:
Gulvbjelker dimensjonert i hht SINTEF Byggforsk bj.lagstabell
Gulvsponplater type «Ekstra» (plattformgulv)
150 mm mineralull isolasjon
HIMLING
Flat: 250 mm mineralull mot uoppvarmet rom (kaldtloft)
Skrå: 250 mm mineralull mot opphold-/loftsrom (raft til møne)
Nedforingslekter
Diffusjonssperre (plastfolie)
13 mm furupanel malt (hvit)
YTTERTAK
Takshingel m/skråkant inkl. underlagspapp
18 mm underpanel (taktro/sutaksbord)
Oppforet luftespalte under yttertak
Diffusjonsåpen vindsperre (duk)
Sperrer dimensjonert i hht SINTEF Byggforsk for lett taktekking
og for snølast i hht stedlige krav inntil 4,5 kN (450 kg) pr. m2
Laminerte gran bæredragere (i hht tegning)
Takrenner i metall m/nedløp etc.
Takutstikk: 600 mm på langsider og 400 mm i gavler
VINDUER / TAKVINDUER
Energiglass (maks gj.sn. U-verdi 1,2)
Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil
Avtakbare sprosser i hht fasadetegning (gj.g. for store vindyer)
DØRER
Hovedinngangsdør: Hvitmalt m/glass (hvit karm)
Boddør: Hvitmalt tett utførelse (hvit karm)
Balkongdør/skyvefelt:
Overflatebehandlet hvit trevirke m/energiglass
Innvendige dører:
Glatt fyllingsdør hvitmalt (hvit karm)
Samtlige dører leveres med stålvrider etc.

LISTVERK
Utvendig: 123 mm bord rundt vinduer og dører
148 mm bord som hjørnebelistning
Triple vindskier (173 + 2x 148) m/trykkimpregnert dekkbord
Alt utvendig listverk leveres med grunnet overflate
Trykkimpregnert vannbrett til vinduer og dører
Innvendig: Furu std. m/rund kant til vinduer, dører og gulv
Tak: Furu m/dobbel skygge
Alt innvendig listverk leveres overflatebehandlet hvit
TRAPP
Det leveres furu loftstrapp/hemsstige hvor dette er vist
Vange/rekkverk furu overflatebehandlet hvit, trinn hvit lasur
KJØKKEN (usammensatt)
Skap m/hvite dører og glatt fylling – høyde 2100 mm
Se egen generell kjøkkentegning for HIBA HYTTE
Hvitevarer inngår ikke i byggesettpris/leveransen
GARDEROBE & BAD
Garderobeskap/baderomsinnredning inngår ikke i leveransen
(kan evt. leveres mot avtalt pristillegg)
VENTILASJON
Avtrekk: Det leveres veggvifte fra wc, bad og vaskerom, samt
kompl. kjøkkenventilator m/motor (føres ut gjennom yttervegg)
Tilluft: Skruventiler i yttervegg til stue og soverom
BRANNSIKRINGSUTSTYR
Elektriker skal levere nødvendig antall godkjente røykvarslere
Det leveres 1 stk. godkjent brannslukkingsapparat (6 kg pulver)
HYTTER INNTIL 70 M2 (oppvarmet BRA)
Støpt plate på mark: 160 mm EPS (NB! Inngår ikke i byggesettpris)
Yttervegg: 148 mm bindingsverk, 150 mm isolasjon
Tak: 198 mm sperr, 200 mm isolasjon
HYTTER OVER 150 M2 (oppvarmet BRA)
Støpt plate på mark (NB! Inngår ikke i byggesettpris)
Yttervegg: Dobbel vindtetting (duk og plater)
Himling mot kaldtloft: 200–300 mm isolasjon (i hht energiberegning)
Skråtak: 250–300 mm isolasjon (i hht energiberegning)
Vinduer: Energiglass (gj.sn. U-verdi 0,80 – 1,2 i hht energiberegning)
Balansert ventilasjon m/rotorveksler og varmegjenvinning (min. 80%)
NB! IKKE MEDREGNET
Byggesettprisene omfatter ikke møbler, garderobeskap, hvitevarer,
sanitærutstyr, utvendige trapper og terrasser på terreng, murvegger,
forblending, pipe, peis/ovn/badstuovn og evt. torv-/tre-/skifertak etc.
For ytterligere informasjon,
kontakt din lokale HIBA® HYTTE forhandler:

www.hibahus.no

