
Beskrivning av leveranspaketet:

Bostadshusets ytterväggselement

Gipsskiva 13 mm / Fukttålig Glasroc skiva GHOE 13 mm för våtrum 

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Trästomme 45x45 mm / glasull 50 mm (Isover KT-37)

PE-folie 0,2 mm (inte i ytterväggen till våtrummen)

Trästomme 45x195 mm / Glasull 200 mm (Isover KT-37)

Gipsskiva GTS 9 mm som vindspärr (på utsidan)

Vindspärr Nortett

Vertikal läkt 21x45 mm/Musnät

Horisontell läkt 28x45 mm

Stående träpanel 21x145 mm UYV (en gång grundad och en gång målad med vattenbaserad målarfärg,

spikade i elementen på Profabs fabrik i så stor utsträckning som möjligt)

Material

Fönster- och dörrbleck samt foderbräder (foderbräderna en gång grundade, en gång målade)

Fönsterfoder inomhus – gipsskiva 15 mm (monterade på Profabs fabrik i  så stor utsträckning som

möjligt)

Fönsterbänkar inomhus – erbjuds inte
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Bärande innerväggselement för bostadshusets första och andra våning

Gipsskiva 13 mm / Fukttålig Glasroc -skiva GHOE 13 mm för våtrum

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Trästomme 45x95 / 120 mm / Glasull 100 / 125 mm (Isover KT-37)

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Gipsskiva 13 mm

Icke-bärande innerväggselement för bostadshusets första och andra våning

Gipsskiva 13 mm/Fukttålig Glasroc -skiva GHOE 13 mm i våtrummen

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Trästomme 45x70 mm / Glasull 75 mm (Isover KT-37)

Fukttålig träspånskiva Durelis P5 10 mm

Gipsskiva 13 mm

Bostadshusets mellanbjälklagselement

Element

Fukttålig träspånskiva Durelis P5 21 mm utan not/spont

Träbalkar 45x245 mm avstånd enligt statikberäkningarna, balkarna i badrumsgolvet 45x195 mm avstånd

300 mm / Glasull 100 mm (längs ytterväggarna extra ull 150 / 100 mm, bredd 1000 mm)

Plastsnöre för att hålla fast ullen i elementet

Första våningens innertaksmaterial

Takläkt 28x70 mm med läktavstånd 400 mm

Gipsskiva 13 mm

Yttertakselementen och material till bostadshuset

Taktäckningsmaterial

Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) se: http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-

products /Roofs/Classic-Premium (snöhinder ingår i paketet)

Läkt för plåt 28x95 mm avstånd 200 mm

Elementen

Läkt 45x45 mm läktavstånd 600 mm (monteras i fabriken på elementen i  så stor utsträckning som

möjligt)

Yttertakets underlagstak Divoroll Top RU

     



Sammanfogade taksparrar 2x45x195 mm avstånd 600 mm / Glasull 400 mm (Isover KT-37) (till hela den

sammanfogade taksparrens höjd)

PE-folie 0,2 mm

Fukttålig spånskiva Durelis P5 10 mm

Materialen till andra våningens innertak

Takläkt 45x70 mm med läktavstånd 400 mm

Gipsskiva 13 mm

Yttertakets takfotsmaterial

Takfots- och gavelbrädor 21x95 / 120 / 145 mm (en gång grundade, en gång målade)

Myggnät

Balkongelement (vattentätt)

Element

Terrassbräder 28x95 mm (med grön impregnering, släta)

Lutningsläkt (med grön impregnering)

Element

Enkelskikts- SBS Katepal Tupla (monterat på elementet på fabriken)

Fukttålig träspånsskiva Durelis P5 21 mm utan noter/sponter

Lutningsläkt

Balkongbalkar 45x195 mm avstånd i enlighet med statikberäkningarna

Balkongräckselement i trä (höjd 1,1 m)

Liggande bräder med specialprofil 21 x 120 mm (avståndet mellan bräderna 45 mm, en gång grundade

och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Träram 45x95 mm (en gång grundad och en gång målad med vattenbaserad målarfärg)

Vertikal läkt 45x45 mm (en gång grundad och en gång målad med vattenbaserad målarfärg)

Trästolpar 95x95 mm  (en gång grundade och en gång målade med vattenbaserad målarfärg)

Ledstång 45x145 mm (limträ i specialprofil, en gång grundad och en gång målad med vattenbaserad

målarfärg)

Terrasselement

Terrassbalkar  45x195 mm avstånd 400 mm (grön impregnering),  monteras  på terrassfundamentets

stolpar

     



Terrassbräder 28x95 mm (grön impregnering, släta)

Monteringsmaterial

Stolpar och balkar i limträ (det limträ som används i utomhusförhållanden är impregnerat)

Stålstolpar och -balkar

Stödbalkar

Svillemembran (Delta-WDC)

Monteringsvinkeljärn och konsoler i metall

Ullremsor (Isover TK)

Fönster och balkong- samt terrassdörrar av tillverkaren Viking Window (vt www.viking.ee )

Inåtgående träfönster DK88; målade på in- och utsidan; treglasfönster; vars U=0,47; fönstren monteras i

fabriken i ytterväggselementen i så stor utsträckning som möjligt.

Ytterdörrar av tillverkaren Viking Windows

Inåtgående ytterdörrar i trä, dörrfönstren med treglasfönster, låspaket ASSA 601 och handtag Epok 1956

(matt krom); ytterdörrarna monteras inte i elementen i fabriken (se www.viking.ee).

Övrigt

Elrören och -dosorna är monterade i väggelementen i Profab Houses fabrik (under förutsättning att

kunden sänder elritningar innan tillverkningen inleds).

Regnvattensystem av tillverkaren Lindab (RR XX, rund, horisontell ränna 125 mm, vertikalt stuprör 87 

mm)

Konstruktionsritningar (samordnings- och monteringsritningar)

Transportförpackning

Transport till byggplatsen

Beskrivning av monteringsarbeten:

1. I monteringsarbetena ingår:

Montering av elementen och materialen till det ovan angivna huspaketet, med undantag av de arbeten 

som är uppräknade i punkt 2.

Fastsättningstillbehör för utförandet av de arbeten som  utförs av  AS Profab Houses
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Monteringspersonalens rese- och försäkringskostnader

2.  I monteringsarbetena ingår inte

Montering av innertaksläkt och -gipsskivor

Montering av träspån- och gipsskivor på väggelement, som har (delvis) lämnats öppna för utförandet av

specialarbeten. Nödvändigt material ingår i huspaketet.

Montering av de material som inte ingår i huspaketet

Logi till  monteringspersonalen (upp till  X män) under hela arbetsprocessen (upp till  XX dagar) (WC,

duschmöjligheter, värme, elektricitet, möjlighet att laga mat) 

WC och byggskjul på byggplatsen

Lampor och elektricitet för att utföra inom- och utomhusarbetena

Byggnadsställningar

Lyftkran (upp till X dagar)

Avfallscontainer och en låsbar container för förvaring av verktyg

Övervakning på byggplatsen

OBS!

Endast de konstruktioner, material och arbeten som är uppräknade ovan ingår i offerten

I offerten ingår inte material för grunden eller anläggande av grunden

I offerten ingår inte inredningsarbeten eller -material

I offerten ingår inte inomhustrappa eller montering av den

I offerten ingår inte innerdörrar eller montering av dem

I offerten ingår inte skorsten och öppna spisar eller montering av dem

I offerten ingår inte specialarbeten, ritningar och material för specialarbeten (värme, vatten, avlopp,

ventilation, elektricitet) 

AS Profab Houses ger 5 års garanti för sina egna produkter och arbeten

I offerten ingår inte moms eller andra skatter och avgifter

AS Profab Houses kan inte vara ansvarig projekterare eller huvudentreprenör i det land där huset ska

uppföras.
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