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-Varastot ja katokset-

Tarjoukseen:
1.

LATTIARAKENTEET:
Laatta/sokkeliperustalle:

Sokkelinympäryslankku, painekyllästetty (jm)
Pilariperustalle:

Sokkelinympäryslankku, painekyllästetty (mm/jm)

Alahaltiapalkki , (sm), (mallikohtaisesti)

Lattiavasat sekä palkkikengät lattiavasojen kiinnitystä varten (av)

Lattialauta: päätypontattu (jm)

Kuistin lattiavasat, painekyllästetty sekä palkkikengät lattiavasojen kiinnitystä varten
(mallikohtaisesti)

Terassinlattialauta, painekyllästetty, kuistin osalle (sm/jm), (mallikohtaisesti)

2.

SEINÄRAKENTEET:










3.

(mm),

Seinäelementit pienelementteinä (max leveys 1000mm) sekä ruuvit elementtien kiinnitystä varten
o
runko: 45x70 tai 48x98 C24, mallikohtaisesti
o
ulkoverhous: Pystylomalauta asennettuna
Väliseinät runko elementteinä malleihin joihin tulee väliseinä
o
sisäverhous: 22 x 100 ST, vain toinen puoli (mm/jm)
Elementtien yläohjauspuut (jm)
Elementtien liitoksien peitelaudat (mm)
Nurkkalaudat ja nurkkalautojen asennusrimat (mm)
Tippalista päätykattoristikon ja päätyelementtien väliin (sm)
Liimapuupalkki sekä naulauslevyt palkin kiinnitystä varten, mallikohtaisesti (mm)
Vinotukilaudat, mallikohtaisesti (jm)
Tolpat, mallikohtaisesti (sm)

KATTORAKENTEET:

1. Peltikattorakenne: (tiilikuvioiselle peltikatteelle)
o
Kattoristikot, tuulisiteet, tukilaudat sekä kulmaraudat (2kpl/ristikko) ristikoiden kiinnitystä varten
o
Päätykattoristikon ulkoverhous materiaalitoimituksena (jm):
Pystylomalauta
o
o
o
o
o
o

Vaakapaneeli
Tuuletussäleikkö 1kpl/pääty (av)
Ruoteet (jm)
Ilmarakorimat (sm/jm)
Räystäiden alapuolinen harvalauta ja päätyräystäiden koolauspuut (jm)
Räystäslaudat (sm/jm)
Harvalaudoitus kattoristikoiden alapintaan kuistin osalle, mallikohtaisesti (sm/jm)

2. Huopakattorakenne:
o
Kattoristikot, tuulisiteet, tukilaudat sekä kulmaraudat (2kpl/ristikko) ristikoiden kiinnitystä varten
o
Päätykattoristikon ulkoverhous materiaalitoimituksena (jm):
Pystylomalauta
o
o
o
o
o

4.

Vaakapaneeli
Tuuletussäleikkö 1kpl/pääty (av)
Vesikattopohjalauta (jm)
Kolmiorimat päätyräystäille (sm)
Räystäslaudat (sm/jm)
Harvalaudoitus kattoristikoiden alapintaan kuistin osalle, mallikohtaisesti (sm/jm)

IKKUNAT JA OVET:
IKKUNAT: (piirustuksen mukaan)

Varastomalleissa 1 -kertaiset käsittelemättömät puuikkunat kiinteällä lasituksella (av)
OVET: (piirustusten mukaan)

Varastomalleissa piharakennuksen umpinainen ulko-ovi (9x19), käsittelemätön, sisältäen lukkorungon ja
painikkeen (av)
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5.

MUUTA





av
sm
mm
jm
6.

-Varastot ja katokset-

Rakennuslupakuvat (ei sisällä asemapiirrosta)
Perustuksen mitoituskuva (ei sisällä perustussuunnittelua)
Asennusohje
Ulkokaide materiaalitoimituksena, mallikohtaisesti

= kyseinen materiaali toimitetaan asennusvalmiina esim. kattoristikot
= kyseinen materiaali toimitetaan sovitusmittana ja lyhennetään sekä/tai työstetään
lopulliseen mittaansa työmaalla esim. elementtien liitosten peitelaudat
= kyseinen materiaali toimitetaan määrämittaan katkaistuna
= kyseinen materiaali toimitetaan juoksumetritavarana

TOIMITUSEHDOT
Toimitus ei sisällä autotallin nosto-ovea, asennustöitä, eristeitä, mahdollisia kipsi/rakennuslevyjä, pintakatemateriaaleja,
nauloja, ulko-oven avainpesää, muuraus- ja laatoitustarvikkeita, perustustarvikkeita sekä perustukseen tulevia
rautakauppatarvikkeita ellei erikseen ole mainittu. Kaikki puutavara on käsittelemätöntä puutavaraa, ellei toisin ole
mainittu. Toimitus sisältää tuotteet ja tarvikkeet sellaisenaan kuin ne on toimitussisällössä mainittu. Alv:n muuttuessa
myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutokseen.
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