
 
 
  
 
 
 
 

Leveransbeskrivning Timmerhus 2016-01-01 

Generell standard gällande: Garage – Carport 
 
 

Grundtyper  

Vi tillhandahåller måttsatta ritningar för plintgrund, torpargrund, och platta på mark. 

Golv och golvbjälklag  

- Syllisolering vid platta. 

Väggar  

- Korsknutsstomme av Norrlandsfura 58x136 mm. profilhyvlat timmer, uppmärkt och fullt färdigt för montering.  

Yttertak  

- Takåsar. 
- Yttertakregel. 
- Råspont/luckor 21 mm.  
- Underlagspapp. 
- Pannplåt färg zinkgrå (gäller Trend). 
- Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg.  

Lister, foder, karmpåsalning mm  

- Vändskiva brädor, grundmålad. 
- Hängbräda, grundmålad. 
- Vattenbräda, grundmålad. 
- Utvändiga foder, grundmålad. 

Garageport  

- Slagport 25-21vitmålad med utvändig stående panel, inkl. trycke och låscylinder. 

Fönster   

- Vitmålade delvis fasta, delvis öppningsbara fönster samt fönsterdörrar. Komplett beslagning. Trendmodeller med vita fönsterbleck, övriga 
med svarta fönsterbleck. 

- Överbleck till fönster på gavelväggar. 

Dörrar  

- Ytterdörr vitmålad och glasad (gäller garage/carport med förrådsdel). Komplett beslagning inkl. låscylinder.  
- Svarta dörrbleck, Trend modeller med vita dörrbleck. 

Plåtdetaljer, regnvattensystem  

- Hängrännor, stuprör, vindskivebeslag och fotplåt av plastbelagd stålplåt. Svart färg i standard, Trend modeller i färg Aluzink. 
  



 
 
  
 
 
 
 

Leveransbeskrivning Timmerhus 2016-01-01 

Ritningar  

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, mått- och principritning för grund, monteringsritningar och monteringsbeskrivning. För 
byggnadslovsansökan tillhandahålles huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och 
nybyggnadskarta. 

Tillvalsmöjligheter som ej ingår i standardleveransen men som kan levereras mot prisjusteringar: 

1) Isolering i tak: mineralullsskiva, 215 mm med 13 mm gipsskiva + glesreglar + plastfolie. 
2) Isolering i vägg: Glidreglar 45x120 mm, mineralullskiva 120 mm, vindtät papp och plastfolie 0,20 mm 

samt 13 mm gipsskiva + förstärkningsskiva. 
3) Lös spröjs. 
4) Handlingar för byggnadslovsansökan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta. 
5) Golvsockel samt invändiga foder. 

Övrigt  

- Fästmaterial ,El och VVS ingår ej i leveransen.  
- Vid offertförfrågan uppge planerad typ av grund samt ev. golvvärme och golvbeklädnad. Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från 

handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller 
färdig byggnad. 


