PANEĻU MĀJAS KOMPLEKTA
„ĀRPUSE PILNĪBĀ GATAVA, IEKŠPUSĒ ĢIPŠKARTONA APDARE“
detalizēts apraksts
Mājas ārsienu paneļu elementi
Konstrukcija no iekšpuses uz ārpusi skatoties:
- ģipškartons 13mm (daļēji elementiem uzstādīts)
- papildus siltinājuma latojums 45x45 mm solis 600 mm
- tvaika barjera, salaiduma vietas salīmētas
- siltumizolācijas akmensvate (100+100) mm
- koka karkass 45x195 mm solis 600 mm
- vēja barjeras plāksne, ģipškartons 9 mm
- grauzēju aizsargsiets
- vēdināšanas līste 12 mm
- latojums 23 mm (tikai vertikālam-ārējam apšuvumam)
- ārējais apšuvums UTV 23x95/125mm, grunts+krāsa(1x)
* apšuvums elementiem uzstādīts daļēji
- balstbrusa 45x120mm (imprignēta) un virsbrusa tiek
piegādāta atsevišķi, vaļēji
- balstbrusas apakšējais spec. blīvējums tiek piegādāts
atsevišķi, vaļēji
Krāsojums
- paneļu elementiem uzstādītais un atsevišķi piegādātais
ārējais koka apšuvuma dēlis gruntēts un krāsots 1 kārtā
- koka stūra līstes, apšuvuma dēļi, dzegas un vēja malas
dēļi gruntēti un krāsoti 1 kārtā
Dzīvojamo telpu starpstāvs
Papildus aprīkojums tiek piegādāts atsevišķi, vaļēji
Konstrukcija no augšas uz leju skatoties:
- OSB plāksne 22 mm
- koka sijas atbilstoši rasējumam
- siltumizolācijas akmensvate 200 mm
- tvaika barjera
- koka latojums 21x95 mm, solis 400 mm
- 2x ģipškartona plāksnes 13 mm

NB!! SĀKOT NO 1,5 STĀVU
MĀJĀM!!
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Jumta konstrukcija un papildus aprīkojums
Papildus aprīkojums tiek piegādāts atsevišķi, vaļēji
Konstrukcija no iekšpuses uz ārpusi skatoties:
- ģipškartona plāksne uz griestiem 13 mm
- koka latojums 21x90 mm
- tvaika barjera
- brusas vai spāres atbilstoši rasējumam
- apakšklājs
- vēdināšanas līste
- koka latojums
Dzegas dēļi
- dzegas dēļi UTV 21x95 mm un gala dēļi uz starplikām
- dzegas atbalsta karkass
* dzegas malās redzamās brusas nav ar regulārām
atstarpām.
* dēļi tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji
Ārējā apšuvuma dēļi
Tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji:
- stūra dēļi 20x125 mm
- rasējumos atzīmētās sadales līstes
Logu un ārējo durvju kleidas
Tiek piegādāti atsevišķi, vaļēji:
- logu un durvju kleidas 20x120 mm
Logi
- logi nostiprināti, izolēti un ar līmlenti piestiprināti pie
ārējās sienas elementiem pēc logu saraksta
- iespējamo pusapaļo logu kleidas neietilpst komplektā
- logu ārējo malu dēļi
- logu ārējās metāla palodzes
- logi tiek uzstādīti no iekšienas apt. 40 mm dziļumā
- iekšējās apdares līstes neietilpst komplektā
- logu furnitūra tiek piegādāta atsevišķi, vaļēji
- logu izmēri, vērtņu ārējie izmēri horizontālā un
vertikālā virzienā
- logi ir doti ar skatu no iekšpuses
- logu krāsa ir balta
Logu apraksts
Koka logi, verami-vēdināmi, alumīnija profils,
spetsifikācija atbilstoši rasējumiem
- bez stikla sadalošām šķērslīstēm
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- NB ! Termiski apstrādāti logi (U = 0,9 W/m²K)
-3x pakešu logi (2x selektīvie + argonstikls)
Ārējās un iekšējās durvis :
Ārējās koka durvis : Gracia ar ASSA 565 slēdzeni
Iekšējās koka durvis : gludas laminētas, baltā krāsā
Ražotājs : „Viljandi Aken ja Uks“
Starpsienas
- augšējā un apakšējā balstbrusa 42x95 mm
- koka karkas 45x90 mm
- siltumizolācijas akmensvate 100 mm
- ģipškartona plāksne 13 mm
- ģipškartona plāksne 13 mm (no vienas sienas puses
ģipškartona plāksne tiek piegādāta atsevišķi, vaļēji)
Citi palīgmateriāli
Palīgmateriāli tiek piegādāti atsevišķi, valēji
- siltumizolācija un konstrukciju stūra stiprinājumi
- elementu savērsuma brusas 50x75 un dēļi 21x95 mm
- pirts lāvas detaļu kokmateriāli
Rasējumi
- galvenie rasējumi (pamatnes, fasādes un konstrukciju
šķērsgriezumi), bez aprakstiem
- mērījumi un konstrukciju rasējumi piegādātajām
konstrukcijām
- pamata fundamenta rasējumi kā izmēru rasējumi
- uzstādīšanas instrukcija

Mūsu paneļu elementu māju ražošanas un piegādes termiņš ir 10-12 nedēļas !
Visas konstrukcijas un sastāvdaļas iespējams mainīt, atbilstoši Jūsu vēlmēm !
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