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Denne beskrivelse gjelder generelt for alle HIBA garasjer, og er ment som
retningsgivende for prislisten.
Vindavstivning og forankring er beregnet for områder med moderate vindlaster.
Garasjene utføres som plassbygget bindingsverk konstruksjon, og byggesettleveransen
omfatter trelast i fallende lengder samt byggevarer.
Garasjene leveres uisolert, men kan mot avtalt pristillegg leveres klargjort for isolering.
Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner/materialvalg
dersom dette ikke medfører endringer i pris/kvalitet.

1.1

Garasjegulv (Inngår ikke i byggesettleveransen)
Støpt plate på grunn (fall mot port)
Støpt fundament / ringmur (høyde 150 mm over ferdig golv)
Leveres og utføres av tiltakshaver/betongentreprenør

1.2

Yttervegger i tre
Trekledning i hht fasadetegning (grunnet overflate)
48x98 mm bindingsverk
Stålstag som vindavstiving i hjørner
Grunnmurspapp

1.3

Yttervegger i mur
250 mm lettklinkerblokk i hht tegning (LECA eller tilsvarende)
Komplett m/såleblokk, armering, tørrbetong, mørtel og fiberpuss

1.4

Innervegger
Gjelder både skille- og evt. Bærevegger
48x98 mm stenderverk
13 mm gipsplate på én side

1.5

Etasjeskille
Gjelder kun garasjer m/loft
Prefabrikkerte A-takstoler (undergurt som golvbjelke) dimensjonert for 1,0 kN (100 kg) nyttelast pr.
m2
21x120 mm pløyd underpanel som loftsgulv (ubehandlet)
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1.6

Yttertak
Betongtakstein m/mønestein (ikke gavlstein)
Selvbærende taklekter og sløyfer/feder
Sutaksplater
Prefabrikkerte takstoler (enkelte garasjer har sperrer) dim. for snølast i hht stedlige krav inntil 4,5
kN (450 kg) pr. m2
Underkledning ved takutstikk
Takrenner i metall m/nedløp etc.
Snøfangerutstyr på tak leveres i hht gjeldende forskrifter

1.7

Festemateriell
Håndspiker i nødvendig mengde
Forankringsbeslag og ekspansjonsbolter

1.8

Vinduer
Er medtatt i hht gjeldende garasjetegning
2-lags glass (fast eller åpning er angitt på plantegning)
Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil
Avtakbare sprosser i hht fasadetegning, overflatebehandlet hvit

1.9

Port / Dør
Er medtatt i hht gjeldende garasjetegning
Leddport(er): Overflatebehandlet hvit metall, isolert og låsbar
Ytterdør: Overflatebehandlet hvit metall, isolert
Sylinderlås og standard vrider
Elektrisk portåpner kan leveres mot avtalt pristillegg

1.10

Listverk
Utvendig: Justerte bord rundt vinduer og dører
Hjørnebelistning og trykkimpregnerte doble vindskier
Alt utvendig listverk leveres med grunnet overflate
Trykkimpregnerte dekkbord på takstein i gavler
Trykkimpregnerte vannbord til vinduer og dører
Innvendig listverk leveres ikke til standard garasjer

1.11

Trapp / Loftsluke
Gjelder kun garasjer m/loft
Plassbygget hengslet luke til uinnredet loftsrom
Stige eller trapp til loft kan leveres mot avtalt pristillegg

For ytterligere informasjon, kontakt din lokale HIBA®-forhandler.
Din nærmeste

butikk kan gi deg pris på Ferdig utført garasje.
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