
 

 

 

           Leveransspecifikation och pris för                                                                             

                                                                           ”Sandtuvan” 

           med extra takhöjd i allrum/kök. 

                                                                                                                                                                                                     

Fritidshus BYA 73,9m2             

 
Leverans enl. följande omfattning: 

 

Ytterväggar: utifrån räknat; liggande timmerpanel 28x195 struken med järnvitirol, distans 28 mm, vindskydd typ T-

Vind Super, stående regel 45x195 med isolering, folie typ T-Tät, liggande regel 45x45. Löst medföljer isolering 45mm, 

spånskiva 12 mm och gips 13 mm. U-värde=0,1772 

 

Innerväggar: Regelvirke 45x70, isolering 45mm samt spån- och gipsskivor till väggarnas båda sidor medlevereras löst. 

 

Yttertak: utifrån räknat; u-papp typ T-Tak EVO, råspont 23mm, takstol. Löst medföljer folie typ T-Tät och glespanel 

28x70 för innertaket. Taket i kök/allrum konstrueras med saxtakstolar för att få högre rumshöjd. Isolering föreslås 

sprutas med lösull på plats av byggherre. 

 

Farstukvist: utifrån räknat; u-papp typ T-Tak EVO, råspont 23mm, takstol/panelklädd gavelspets, svart vindduk och 

underbrädning lika som takfotslådan. Farstukvisten vilar på utkragade limträbalkar som i sin tur vilar på limträpelare. 

Broplan och räcken ingår ej. 

 

Fasadsnickerier: Traryd vita träfönster, Optimal med u-värde 1,1-1,2 och aluminiumutsida i RAL 3011(rött) och 

vridöppning där så erfordras. Samma vad gäller fönsterdörrar. Ytterdörr typ Leksandsdörren ”Solberga glas” i med 

fönster. För strl. och fördelning mellan fasta och öppningsbara se planritning. Alla fönster och dörrar monteras med 

underbleck och i förekommande fall med överbleck.  

 

Vi levererar och monterar huset på av er färdigställd grund i form av platta på mark. Löst medföljer vindskivor och 

takfotsbrädor. Allt löst material monteras av byggherre. Diffusionsspärren(plasten) på stommens insida förseglas av er 

vid block och kassettskarvar. Konstruktionen förutsätter att ni helspikar/skruvar medföljande skivmaterial till 

ytterväggar och innerväggar. Det ingår även taklastberäkning, konstruktionsritning för stomleveransen, måttskiss för 

grundplattan och bygglovsritningar. 

All isolering av typen Paroc eXtra, värmekonduktivitet λD 0,036 W/mK 

Byggställning för vårt montage ingår och ni får fritt nyttja denna efter vårt montage och fram till fyra veckor efter 

ställningens etablering(~2 veckor) för takarbeten. 

Det förutsätts att vi kommer fram med lastbil och släp till grunden och att plats finns för oss att ställa upp husdelar 

innan montage. Vid omlastning från omlastningsplats max. 1000m bort tillkommer för ert projekt 9400:- inkl. moms. 

 

Lev. tid beroende på tidpunkt för orderbekräftelse. 

  

Pris inkl. frakt, montering och moms: 540 000:- (inom max. 6 mil från Ottsjön) Priset är giltigt under 2021. 

 
Tillval som ingår i priset: 

 Löstagbara spröjs i samma kulör som fönster. 

 Ytterdörr med samma kulör som fönster. 

 

För Ottsjöns snickeri AB 
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