
 

                

1 - Leveringsbeskrivelse hytter 2016. 
Mindre hytter enn 50m2 (BRA) 
Unntatt fra nye energikrav i TEK 10. 

Byggesett levert som «sporfrest pre-cut» består av: 

 
Gulv:  
Hytter leveres forberedt for fundamentering på isolert betongplate på mark. Mot pristillegg kan hytter leveres med 
dragere og isolert bjelkelag / stubbeloft for fundamentering på pilarer eller med svill og isolert bjelkelag / stubbe-
loft for fundamentering på mur. Hems eller loft leveres med sponplater eller furu gulv bord. Etasjeskillet (hems / 
loft) kan leveres med isolasjon mot et pristillegg. 
 
Terrasse / tram: 

Impregnerte dragere og bjelker, 28x120mm impregnerte terrassebord. Rekkverk og utvendige trapper vist i kata-
log og på nettsider er ikke inkludert. Terrassematerialer kan leveres ferdig kappet eller som løpemeter. 
 

Yttervegger: (utenfra og inn) 
19x148mm liggende dobbelfals kl.1 kledning. 23x48mm bordkledning lekter. Noen hytter har stående dobbelfals 
kledning med horisontale lekter. Vindsperre. 12mm asfalt plater. 98mm isolert bindingsverk. 0,15 plastfolie. 
12x120mm furu natur skyggepanel, alternativt ubehandlede profilerte veggplater. Ferdigmalte profilerte Huntonitt 

panelplater kan leveres til tørre rom mot et pristillegg. Fibo-Trespo veggpanel plater med «Aqualock» kan leveres 
til våte rom mot et pristillegg. Hytter mindre BRA enn 50m2 kan leveres med 148mm isolert bindingsverk mot et 
pristillegg.  
 
Innvendige vegger: 
48x98mm innvendige bærevegger. 36x68mm skillevegger. 12x120mm furu natur skyggepanel, alternativt ube-
handlede profilerte veggplater. Ferdigmalte panelplater og veggpanel (våtrom) som beskrevet for yttervegger 

leveres mot et pristillegg. Isolasjon til innvendige vegger leveres mot et pristillegg.  
 
Tak: (utenfra og inn) 

Isola sort shingel type S. Hytter med takvinkel 19 grader eller mindre leveres med underlagspapp i tillegg. 
18x120mm taktro bord, alternativt OSB-plater 1,22x2,4m.  48x48mm påforing (utvendig lufting). Divoroll under-
tak / vindsperre. 150mm isolert takverk. 0,15 plastfolie. 12x120mm furu natur skyggepanel. Komplette sorte stål 

takrenner med bordtakbeslag, nedløpsrør og festemateriell. Underkledning til raft og takoverbygg. Alternativt tak-
tekke og innvendig himling leveres på forespørsel. 
 
Vinduer: 
2 lags hvitmalte energi U1,2 med isolerende varmkant. Åpningsvinduer leveres som topp sving med ventil som 
standard (hemsvindu er sidehengslet for rømningsvei) Andre hengseltyper leveres på forespørsel. Leveres med 
hvite sprosserammer til hytter tegnet med sprosser. Beslag sort stål, andre farger på forespørsel.  

 
Ytterdører: 
Hoveddør hvitmalt med sprosseglass. Bod dør hvitmalt uten glass. Terrassedør leveres hvitmalt i samme kvalitet 
som vinduer med glasshøyde tilpasset vindu på samme fasade. Beslag sort stål, andre farger på forespørsel. 

  
Innvendige dører / vridere:      
Cello formpresset hvitmalt med 3 speil, alternativt furu ubehandlet. Dører inn- og utvendig leveres med matt krom 

stål vridere. 
 
Innvendig trapp: 
Hytter med hems leveres med trappestige. 
 
Listverk / staffasje / dekor:  

Med byggesettet følger slette ubehandlede tak, dør, vindu og gulvlister. Profilert / hvitmalt leveres mot pristillegg. 
 
Festemateriell / diverse: 
Assortert utvalg håndspiker er inkludert. Maskinspiker og skruer til terrassebord leveres mot et pristillegg. Det 

følger med hullband og spikerplater / kamstift der det er hensiktsmessig. Isolasjon leveres i A-kvalitet. 
 
Hytter i værutsatte strøk: 

Vi tar forbehold om spesialtilpasning av leveransen for hytter i værutsatte strøk. Det gjelder blant annet taktekke, 
vindforankring og konstruksjonsmessige forhold. På spesielt værutsatte tomter anbefales ikke pappshingel. 
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