
INTERIØRPAKKE  rev.2020
Interiørpakke 1. Vegg og tak

1 Generelt

Kontraktstegninger kan vise kjøkken- og baderomsinnredninger, garderobeskap, møbler, sanitærutstyr, 
benker i sauna, saunaovn, peis/peisovn, møbler og utemøbler. Disse elementer er ikke med i leveransen. 

2 Tak
2.1 Isolasjon 20cm, dampsperre, sprekkpanel i fargen salthvit
3 Innside yttervegg

3.1 Isolasjon 15cm, dampsperre og liggende sprekkpanel i fargen salthvit
4 Innvendige vegger

4.1
Til innvendige skillevegger leveres 68mm bindingsverk.  70mm isolasjon og liggende sprekkpanel i fargen 
salthvit. Materialer leveres i fallende lengder. 

5 Våtrom
5.1 Våtrom leveres ikke. Der tegningene viser våtrom, leveres ikke gulv,vegg og innredninger
6 Dører

6.1 Innvendige dører er hvitmalt Elite furudører. Dørene leveres med låskasse og vrider.
7 Foring og listverk 

7.1 Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i alle rom leveres hvitmalt. Foringer furu hvit
8 Festemateriel

8.1 Festemiddelpakke ihht våre beregninger.

Interiørpakke 2. Vegg og tak
9 Generelt

9.1

Kontraktstegninger kan vise kjøkken- og baderomsinnredninger, garderobeskap, møbler, sanitærutstyr, 
benker i sauna, saunaovn, peis/peisovn, møbler og utemøbler. Disse elementer er ikke med i leveransen. 

10 Tak
10.1 Isolasjon 20cm, dampsperre, sprekkpanel i fargen salthvit
11 Innside yttervegg

11.1 Isolasjon 15cm, dampsperre og liggende sprekkpanel i fargen saltgrå
12 Innvendige vegger

12.1
Til innvendige skillevegger leveres 68mm bindingsverk.  70mm isolasjon og liggende sprekkpanel i fargen 
saltgrå. Materialer leveres i fallende lengder. 

13 Våtrom
13.1 Våtrom leveres ikke. Der tegningene viser våtrom, leveres ikke gulv,vegg og innredninger
14 Dører

14.1 Innvendige dører er hvitmalt Elite furudører. Dørene leveres med låskasse og vrider.
15 Foring og listverk 

15.1 Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i alle rom leveres hvitmalt. Foringer furu hvit
16 Festemateriel

16.1 Festemiddelpakke ihht våre beregninger.



GULVPAKKER

Gulv bjelkelag 1 med sponplategulv
1 Generelt

1.1 Det leveres ikke gulv i våtrom
2 Bjelkelag

2.1 48 x 198mm, gulvbjelker. 

22 x 95 impregnerte anleggsbord for stubbloftsplater i fallende lengder for     montasje under bjelkelag.
Kantbjelker 48 x 198mm
Asfaltimpregnerte stubbloftsplater
Klemlekter for innfesting av stubbgulv
48 x 148 trykk impregnert svill
Isolasjon

2.3 Til innvendig gulv, leveres std gulvsponplater som underlag til parkett eller vinyl.

Gulv bjelkelag 2 med furugulv
3 Generelt

3.1 Det leveres ikke gulv i våtrom
4 Bjelkelag

4.1 48 x 198mm, gulvbjelker. 

22*95 impregnerte anleggsbord for stubbloftsplater i fallende lengder for montasje under bjelkelag.
Kantbjelker 48*198mm
Asfaltimpregnerte stubloftsplater
Klemlekter for innfesting av stubbgulv
48*148 impregnert svill
Isolasjon

4.2 Til Innvendig gulv leveres furugulv. Salthvit 20x113

Gulv bjelkelag 3 råbygg
3 Generelt

3.1 Bjelkelag uten isolasjon og  innvendig gulv
4 Bjelkelag

4.1 45 x 198mm, gulvbjelker. 

22 x 95 impregnerte anleggsbord for stubbloftsplater i fallende lengder for montasje under bjelkelag.
Kantbjelker 48 x 198mm
Asfaltimpregnerte stubbloftsplater
Klemlekter for innfesting av stubbgulv
48 x 148 impregnert svill



GULVPAKKER
Gulv tilfarergulv 4 med sponplategulv  

5 Generelt
5.1 Det leveres ikke gulv i våtrom
6 Tilfarergulv

6.1
Underlag for svill. Impregnert svill 48mmx148mm og ekspansjonsbolter for svillinnfesting medfølger. 
Dampsperre. Lekter 48mmx48mm. 5 cm Isolasjon. 

6.2 Til innvendig gulv, leveres std gulvsponplater som underlag til parkett eller vinyl.

Gulv tilfarergulv 5

7 Generelt
7.1 Det leveres ikke gulv i våtrom
8 Tilfarergulv

8.1
Underlag for svill. Impregnert svill 48mmx148mm og ekspansjonsbolter for svillinnfesting medfølger. 
Dampsperre. Lekter 48mmx48mm. 5 cm Isolasjon. 

8.2 Til Innvendig gulv leveres furugulv. Salthvit 20x113


