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Std. leveransebeskrivelse fritidsbolig i bindingsverk og håndlaftet hytte

Standard leveransebeskrivelse
Fritidsbolig i bindingsverk og håndlaftede hytter fra Blehytter AS
*) Særskilt beskrivelse for håndlaftede hytter
Grunnmur / fundamenter
Forutsettes utført som plate på mark med isolerte ringmurelementer og 20 cm isolasjon under støpt
gulv. Grunnmur prises særskilt ut fra kundens tomt. Rør- og el-leveranse i fundament er inkludert i
standard leveranse. Grunnmur utført av kunde eller kundes entreprenør, skal kontrolleres og
godkjennes av Blehytter AS før byggestart. Samordning av gravearbeider, fundamentering, sanitærog elektroarbeider skjer av Blehytter AS etter egen avtale. Varmekabler leveres som tilvalg.
Yttervegger
Falset utvendig kledning med markeringsbord i kraftige dimensjoner som vist på tegning. Utvendig
kledning og lister leveres ubehandlet. Yttervegg isoleres med 15 + 5 cm krysslagt isolasjon med
vindtette plater og utlekting for kledning.
*) Håndlaftet tømmer i kantskåret furu, bredde 20 cm, med naturlig varierende høyder på
laftetømmeret. Laftevatt benyttes i alle meddrag og laftekryss.
Tak
Sperretak montert på vegg/mønedrager med 25 cm isolasjon og 5 cm luftespalte. Shingel type skrå
sort, samt takrenner med beslag i sort stål er standard taktekking. Vindskibord og forkantbord
leveres ubehandlet.
*) Sperretak montert på vegg/åser i rundtømmer med 20 cm isolasjon og 5 cm luftespalte. Torvtak
med godkjent membran. Takrenner og torvstokk i impregnert tre med kraftige beslag. Vindskibord og
forkantbord leveres ubehandlet.
Delevegger
Delevegger leveres isolert i 10 cm virke.
*) Delevegger leveres i håndlaftet tømmer i henhold til tegning. Forøvrig i isolert i 10 cm virke.
Hems
Det leveres hems i henhold til tegning. Hems leveres med heltre gulv i ubehandlet furu. Uttrekkbar
hemstrapp i furu.
Dører og vinduer
Hoveddør, Diplomat Gaustablikk, uten vindu, malt i fabrikkens standard farger. Boddør, Diplomat
panelt ubehandlet. Dørvridere i stål. Innvendige dører, Diplomat, malt hvit med furu karm. Vinduer
og balkongdører leveres som tegning med utenpåliggende sprosser, ferdig malt hvit fra fabrikk, Uverdi snitt 1,4.
*) Vinduer og balkongdører leveres som tegning med koplede vinduer, ferdig malt hvit fra fabrikk, Uverdi snitt 1,4.
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Innvendige overflater
Himling, ubehandlet panel i furu, skrå skygge. Innvendig vegger, ferdig malt panelplater i standard
farger, stående profil. Gulv, Kährs eik parkett i stue/kjøkken, Moelven oljet furugulv i soverom.
Innvendig listverk, glattkant ubehandlet listverk, 70mm furu.
*) Himling, ubehandlet panel i furu, skrå skygge. Innvendige lettvegger kles med ubehandlet
furupanel. Innvendige tømmervegger er ubehandlet. Innvendig listverk, profilert ubehandlet listverk,
90mm furu.
Bad
Gulv i bad leveres flislagt med 10 cm sokkel på vegg, med godkjent membran under og 1 stk sluk.
Veggene kles med furupanel, ubehandlet.
Elektroanlegg
Det forutsettes at jordkabel er lagt fram til bygning. Installasjon av elektro er i priseksempelet for
standardleveranse basert på 60 punkter fordelt på punkt for lys, bryter, stikk. Armaturer er ikke
inkludert. Krav iht forskriften NEK400/10 kan medføre behov for ytterligere punkter, avhengig av
hyttemodell/størrelse. Punktplassering gjennomføres i samarbeid med kunde. Det monteres inntak,
sikringsskap, og jording, inkludert 13 kurser med automatsikringer.Det monteres 4 stk downlights for
delt på 1 stk lysdempere.
*) I håndlaftet hytte leveres elektro som åpent anlegg.
Sanitæranlegg
Det forutsettes at vann og avløpsledninger er lagt fram til grunnmur.
Det leveres 1 stk std. hvit gulvmontert toalett, 1 stk blandebatteri for servant, 1 stk. Porsgrund
Showerama dusjkabinett pr bad. Det leveres 1 stk blandebatteri for kjøkken med kran for
oppvaskmaskin. Nødvendig røropplegg i fundament og vegg leveres som ¨rør-i-rør system”
Pipe og Ildsted
Ildsted og pipe leveres som opsjon.
Energimerking
Fritidsboligen leveres med energimerking ved overlevering til kunde.
FDV-perm
Fritidsboligen leveres med FDV-dokumentasjon (perm for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget)
ved overlevering til kunde.
Generelle forutsetninger
Oppføring for kunde på kundens tomt skjer i henhold til Bustadoppføringslova med tilhørende
kontrakt. Byggestrøm bestilles av Blehytter AS og faktureres direkte til kunde. Kommunale gebyrer og
avgifter faktureres direkte til kunde. Avfallshåndtering og deponering (evt. avfallsplan), reise og evt
overnattingskostnader prises ut fra beliggenhet og avstand.
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Opsjoner
Innredninger
Kjøkkeninnredning
Baderomsmøbler
Garderobeskap
Senger
Spisestue med stoler / benker
Oppbevaringsmøbler
Bar
mm
Serviceavtale
Blehytter AS kan tilby serviceavtale med årlig tilsyn med anbefaling på vedlikehold.

Kontakt oss for tilbud og referanser

Adr:

Fagsenteret, 3622 Svene – ved fv 40, 300 m sør for Svene bru

Telefon:

32 76 00 00

Epost:

post@blehytter.no

Nettside:

www.blehytter.no
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