
Leveransebeskrivelse - 
elementhytter under 70m²

I komplett byggesett er følgende inkludert:

• Glava Proff 34 isolasjon – 15cm i yttervegg – 20cm i tak
• Materialer til innvendige vegger, panel 12 x 120mm

ubehandlet panel, Glava Proff 34, 7cm isolasjon
• Materialer til innervegger leveres i løpende lengder
• Innvendige dører i 3 speils formpresset type Opus Classic hvit

og Opus standard hvit karm.
• Listverk leveres ubehandlet i 12x58 gerikt slett, 12x58 gulvlist

slett og 21x34 taklist skrå, slett
• Laminerte ubehandlede utforinger
• Hems leveres med Glava Proff 34, 10cm isolasjon, 22mm spon

gulv standard, 12x120mm ubehandlet panel, umontert
hemsstige m/slett rekkverk

• Hvitmalte vinduer med 2-lags super energiglass montert i
veggelement

• Sorte ståltakrenner med nedløp
• Takshingel sort type skrå
• Bærende søyler og limtredragere leveres ubehandlet
• Ytterdør Opus tradition m/glass
• Baderomsplater m/flismønster til bad
• Røykvarsler og 1 stk 6 kg brannslukningsapparat

Tilleggsleveranser 

• Sundolitt ringmursystem, påler leveres mot tillegg. Bjelkelag
leveres også mot tillegg og består av 20 cm bjelkelag, 20 cm
Glava Proff 34 isolasjon, stubbgulv, 22mm spon gulv std

• Aubo kjøkken
• Baderoms innredning og garderobe
• Nordpeis ovn og stålpipe komplett med heldekkende beslag
• Hvit interiørpakke som består av hvitmalt listverk, hvite

utforinger, hvitmalt hemsstige, hvitmalt hemsrekkverk og
hvitlasert innvendig panel 13x120 mm for tak og vegg

• Utvendige terrasser og trapper
• Byggesaksbehandling
• Elementer isolert og montert dampsperre

Ytterdør, balkongdør og store vindusfelt blir ikke montert ferdig 
i elementene. Utvendige terrasser og trapper, fundament, 
festemidler, bad og kjøkkeninnredning, ildsted, brannmur, VVS, 
elektrisk anlegg, garderobeskap, eller annet løst inventar inngår 
ikke i vår standard leveranse. 

Montering av byggesett er ikke inkludert i prisen. 
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Leveransebeskrivelse - 
elementhytter over 70m²

I komplett byggesett er følgende inkludert:

• Glava Proff 34 isolasjon – 20cm i yttervegg – 25cm i tak
• Materialer til innvendige vegger, panel 12 x 120mm 

ubehandlet panel, Glava Proff 34, 7cm isolasjon
• Materialer til innervegger leveres i løpende lengder
• Innvendige dører i 3 speils formpresset type Opus Classic hvit 

og Opus standard hvit karm.
• Listverk leveres ubehandlet i 12x58 gerikt slett, 12x58 gulvlist 

slett og 21x34 taklist skrå, slett
• Laminerte ubehandlede utforinger
• Hems leveres med Glava Proff 34, 10cm isolasjon, 22mm spon 

gulv standard, 12x120mm ubehandlet panel, umontert 
hemsstige m/slett rekkverk

• Hvitmalte vinduer med 2-lags super energiglass montert i 
veggelement

• Sorte ståltakrenner med nedløp
• Takshingel sort type skrå
• Bærende søyler og limtredragere leveres ubehandlet
• Ytterdør Opus tradition m/glass
• Baderomsplater m/flismønster til bad
• Røykvarsler og 1 stk 6 kg brannslukningsapparat

Tilleggsleveranser 

• Sundolitt ringmursystem, påler leveres mot tillegg. Bjelkelag
leveres også mot tillegg og består av 25 cm bjelkelag, 25 cm
Glava Proff 34 isolasjon, stubbgulv, 22mm spon gulv std

• Aubo kjøkken
• Baderoms innredning og garderobe
• Nordpeis ovn og stålpipe komplett med heldekkende beslag
• Hvit interiørpakke som består av hvitmalt listverk, hvite

utforinger, hvitmalt hemsstige, hvitmalt hemsrekkverk og
hvitlasert innvendig panel 13x120 mm for tak og vegg

• Utvendige terrasser og trapper
• Byggesaksbehandling
• Elementer isolert og montert dampsperre

Ytterdør, balkongdør og store vindusfelt blir ikke montert ferdig 
i elementene. Utvendige terrasser og trapper, fundament, 
festemidler, bad og kjøkkeninnredning, ildsted, brannmur, VVS, 
elektrisk anlegg, garderobeskap, eller annet løst inventar inngår 
ikke i vår standard leveranse. 

Montering av byggesett er ikke inkludert i prisen. 
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