Elementti

Toimitussisältö avaimet käteen- pakettiin.
Kaikkiin toimituksiin räätälöidään sellainen toimitus, jonka asiakas haluaa. Lopullinen
hinta määräytyy materiaalimenekin ja sisällön mukaan.

Rakennuslupapiirustukset
• Pohjakuva, julkisivukuvat, leikkauskuva
• Toimitetaan sähköpostilla
Rakennepiirustukset
• Kantavien puurakenteiden detaljit
• Perustusten mittapiirustukset
• Toimitetaan sähköpostilla
Rakennusluvan neuvontapalvelu
• Autamme lupa asioissa, jotka asiakkaan pitää hoitaa rakennuslupaa hakiessa.
Esim. lupahakemus, naapurien kuulemiset jne.
• Autamme suunnitelmissa mitä asiakkaan pitää hoitaa ennen
rakennustuotteen toimittamista. Esim. asemapiirustus, perustussuunnitelma,
pohjatutkimus jne.
Tarvikkeet perustuksen ja elementin yhdistämiseen
• Solumuovitiiviste alaohjauspuun ja perustusten väliin
• Kyllästetty alaohjauspuu

Seinäelementit
•
•
•
•

2,4m. leveä
Runkorakenne suunnitelmien mukaan
Mineraalivilla valmiiksi asennettuna, jos kyseessä eristetyt elementit
Sisäpinnassa valmiiksi asennettu höyrynsulkumuovi, jos kyseessä eristetyt
elementit
• Kuitutuulensuojalevy
• Koolaus 22x100
• Ulkoverhous, vaihtoehtoina ulkovuoripaneeli tai ulkoverhouspelti, väri
valittavissa

Kattoristikot
• Puiset ristikot rakennesuunnitelman mukaan
• Ristikoiden koolaus ja tuentaan tarvittava puutavara

Räystäät
• Otsa-, nurkka- sekä räystäslaudat pohjamaalattuna, nurkissa peltilistat, kun
kyseessä peltiverhous

Katto ja tarvikkeet
•
•
•
•
•
•

Kondenssialuskate
Korokerimat 22x50
Ruoteet 32x100 VS
Kattoprofiilipelti, väri valittavissa
Kateruuvit
Sadevesijärjestelmät, yksi alastulosarja alle viiden metrin seinillä, kaksi yli
viiden metrin seinillä päätyyn sijoitettuna

Ovet
• Perustoimituksessa yksi paneelipintainen varastonovi/rakennus, sisältää
karmit, oven, saranat sekä painikkeet ja lukkorungon, väri valittavissa
• Oven pielilaudat puuverhoukselle tai peltilistat peltiverhoukselle
• Umpinainen nosto-ovi sähkömoottorilla päätyseinään, koko ja väri
valittavissa
Saatavilla myös halutun kokoiset nosto-ovet pitkälle seinälle, joka tuo lisähintaa
ovenylityspalkin verran, tarjotaan erikseen. Saatavilla myös lisä käyntiovia tarpeen
mukaan, valmiiksi asennettuina!

Ikkunat
• Perustoimituksessa kolme kiinteää ikkunaa MSE 3-lasinen
Saatavilla savunpoistoikkunat viranomaisten määräyksien mukaisesti sekä
lisäikkunat valmiiksi asennettuina!

Muuta toimitussisältöä
• Asennukseen tarvittavat kiinnitys ruuvit, pultit sekä naulat ja pienraudat

Toimitukseen ei sisälly, mutta asiakkaan huomioitava
• Perustukset, mutta perustussuunnittelussa voimme olla apuna ja
tarvittaessa tehdä tarjouksen myös niiden urakoinnista
• Salaoja- ja sadevesijärjestelmät maanpinnan tasolle ja sen alapuolelle
• Lattiavalu ja lattiakaivot
• Sähköliittymät, sähköliittymän tuonti hallin sisälle, hallin valaistus ja
sähköistys työt. Työmaasähkö voima- ja valovirralle elementtien
asennuksen aikana välttämätön.

• Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuvat viranomaismääräykset ja
katselmukset, esimerkiksi savunpoistoikkunat ja
hiekan/rasvanerotuskaivot
• Rakennukseen tarvittavat sisäpuolen LVI-työt
• Käyntiovien lukkopesät ja avaimet

