
MATERIAL STOMME UTVÄNDIGT

 TAK
 Betongtakpannor, Benders Palema 2-kupiga behandlade i kulör tegelröda eller svarta. 
 Råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt, takstolar.
 Plåtar från Plannja, takavvattning och vindskiveplåt, kulör vit eller svart.

 YTTERVÄGG (STORBLOCK)
 Ytterpanel liggande enkelfaspanel, grundmålad grå. Utvändig spikläkt, vindskydd, 
 regelstomme 45x220 mm. Utvändiga smygar, foder, över-/fönsterbleck monterade. 
 Knutbrädor och vindskivor, grundmålad vit. Gavelspets med regelstomme 45x120 mm.

 INNERVÄGG
 Bärande innervägg 45x95/120 mm. 

 DÖRRAR OCH FÖNSTER
 Fönster och fönsterdörr monterade i storblock. Elitfönster, vita 3-glasfönster med 
 aluminiumbeklädd utsida, vitmålad insida med spaltventiler. Öppningsbara fönster 
 är H-hängda. Säkerhetsglas där så krävs.
 Ytterdörr från Diplomatdörrar, tät alt glasad, kulör vit. Trycken och säkerhetslås från HABO

MATERIAL STOMME INVÄNDIGT

 TAK
 Lösull sprutas på vindsbjälklag 500 mm, diffusionsspärr, glespanel, innertak av 13 mm 
 gipsskiva.

 YTTERVÄGG
 Isolering 120+95 mm, diffusionsspärr, installationszon 45x45 mm, isolering 45 mm, invändig 
 väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall.

 INNERVÄGG
 Innerväggar 45x70/95 mm. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall. 
 Samtliga innerväggar är ljudisolerade med 45 mm mineralullskiva.

 
 
 RITNINGAR 
 Vid köp av material stomme ingår ritningar; A-ritningar, grundritning, golvvärmeritning, 
 ventilations-, VVS- och el-ritningar ingår.
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ENTREPRENAD – STOMMONTERING – FÄRDIG UTSIDA

 STOMMONTERING 
 Montering av ytterväggsblock, bärande innervägg, gavelspetsar, takstolar och ev
 takkupor. Montering av råspontsluckor, underlagspapp och ströläkt. Bärläkt 
 monteras ej. Ev takkupor levereras och monteras utan fasadbeklädnad. Bjälkar till 
 mellanbjälklag på 1 ½-planshus monteras. Fönster och fönsterdörrar är monterade i 
 ytterväggsblock från fabrik. Vindskivor monteras ej. Ställning ingår ej, tillhandhålles 
 och bekostas av beställaren.

 TILLÄGG FÄRDIGT UTVÄNDIGT 
 Montering av ställning. Komplettering av ytterpanel på de prefabricerade delar som 
 levereras utan träpanel. Montering av bärläkt, vindskivor, takavvattning och knutar. 
 Läggning av takpannor. Montering av ev entre, altan och takfönster.

 
 TILLÄGG ENKLAT INVÄNDIGT 
 Komplettering ytterväggar med isolering 95+120 mm, diffusionsspärr (plastas), 
 installationszon 45x45 mm. Montering av ventilation, material ingår. Innertak monteras 
 diffusionsspärr (plastas) och glespanel. Regelstomme för innerväggar monteras. 
 Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall och isolering 45 mm i ytterväggar 
 och innerväggar monteras ej. Lösull avropas av beställaren.

 ALLMÄNT
 Krav på fri körbar väg fram till arbetsplats. Frakt och montage med kranbil kräver 
 framkomlig väg för 24 m ekipage. Avgrusad uppställning för två bilar samt gång 
 till entré, tillhandahålles och bekostas av byggherren. Beställaren ansvarar för att 
 det runt grund är återfyllt och utjämnat 4 meters bredd, detta för att skall kunna 
 bygga säker ställning. Byggström till byggplats skall tillhandahållas och bekostas 
 av byggherren. 
 Hantering av byggavfall ingår ej, hanteras och bekostas av beställaren.
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