KOMPLEKT „VÄLJAST VALMIS, SEEST KIPSI ALL“ kirjeldus
Maja välisseinaelemendid
Konstruktsioon seestpoolt alates:
- kipsplaat 13mm (osaliselt elementidele paigaldatud)
- lisasoojustuse roovitus 45x45 mm k 600 mm
- aurutõke, ühendused teibitud
- mineraalvill (100+100) mm
- karkass 45x195 mm k 600 mm
- tuuletõkkeplaat, kipsplaat 9 mm
- näriliste kaitsevõrk
- tuulutusliist 12 mm
- roovitus 23 mm (ainult vertikaal-laudisega)
- välisvooder UTV 23x95/125 mm, krunt+värv (1x)
* Vooder paigaldatud elementidele osaliselt.
- alavöö (sügavimmutatud) ja ülavöö tarnitakse lahtiselt
- alavöö alune spets. tihend tarnitud lahtiselt
Värvimine
- elementidele paigaldatud ning lahtiselt tarnitav
välisvooder krunditud ja värvitud 1 kord
- nurgaliistud, voodrilauad, räästa otsa- ja aluslauad
krunditud ja värvitud üks kord
Eluruumide vahelagi
Tarvikud tarnitakse lahtiselt
Konstruktsioon ülevalt alla poole:
- OSB plaat 22 mm
- laagid vastavalt joonistele
- mineraalvill 200 mm
- aurutõke
- roovitus 21x95, k 400
- 2x kipsplaat 13 mm

NB!! ALATES 1,5 KORDSETEST
MAJADEST!!
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Katusekonstruktsioon ja tarvikud
Tarvikud tarnitakse lahtiselt
-kipsplaat lakke 13 mm
- roovitus 21x90
- aurutõke
- Fermid või sarikad vastavalt joonitele
- aluskate
- tuulutusliistud
- roovitus
Räästalauad
- räästa aluslauad UTV 21x95 ja otsalauad vaheliti
- räästa tugikarkass
* külgräästa nähtavale jäävad prussid ei ole regulaarsete
vahedega.
* lauad tarnitakse lahtiselt
Voodrilauad
Tarnitakse lahtiselt:
- nurgalauad 20x125
- joonistel märgitud jaotusliistud
Akende ja väliuste uste piirdelauad
Tarnitakse eraldi:
- ukse - ja akna piirdelauad 20x120
Aknad
- aknad paigaldatud, isoleeritud ja teibiga
välisseinaelemenditel akende nimekirja järgi
- võimalike kaarakende piirdeliistud ei kuulu tarnesse
- akende välised laiendlauad
- akende välimised veeplekid
- aken paigaldatakse seina sisepinnast u.40 mm
sügavusele
- sisemised liistud ei kuulu tarnesse
- akende furnituur tarnitakse lahtiselt
- akende mõõdud lengi ääremõõdud horisontaal- ja
vertikaalsuunas
- aknad on vaadatuna seestpoolt
- Akende värv valge
AKENDE KIRJELDUS
Puitaknad, kald-pöörd avanevad, alumiinium veenina,
spetsifikatsioon vastavalt joonistele
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- ilma prosspulkadeta
- NB ! Termoaknad (U-väärtus = 0,9)
-3x pakett, 2x Selektiiv + argongaas
Välisuksed :
Gracia, Viljandi Aken ja Uks, ASSA 565 lukukorpusega
Siseuksed: valged siseuksed, Viljandi Aken ja Uks
Vaheseinad
- üla- ja alavööd 42x95
- karkass 45x90
- isolatsioon, mineraalvill 100 mm
- kipsplaat 13 mm
- kipsplaat 13 mm – ühe seinapoole kips tarnitakse
lahtiselt
Muud tarvikud
Tarvikud tarnitakse lahtiselt
- villad ja konstruktsioonide nurgakinnitusdetailid
- elementide kaldprussid 50x75 ja kaldlauad 21x95
-sauna lava detailid puitmaterjalina
Joonised
- peajoonised (põhi, fassaad ja konstruktsioonilõiked),
ilma seletuskirjata
- mõõt- ja konstruktsioonijoonised tarnesse kuuluvatest
konstruktsioonidest
- vundamendijoonised mõõtjoonistena
- paigaldusjuhis

Meie elementmajade tarneaeg on 10-12 nädalat!
Kõiki konstruktsioone ja kihtide koosnevust on võimalik muuta vastavalt
tellija soovile!
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