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SIDOBYGGNAD

ALLMÄN BESKRIVNING
Produktbeskrivning
Dalahus tillverkar och marknadsför monteringsfärdiga materialleveranser till enfamiljshus, fritidshus,
gruppbostäder och flerfamiljshus.
Denna leveransdeklaration avser endast materialleveranser till sidobyggnad.
Byggsystem
Husen byggs inomhus i torra och varma lokaler med högt ställda krav på kvalitet och precision.
Ytterväggar och gavelspetsar tillverkas som storblockselement med utvändig skyddsgrundad
målad panel. Fönster och fönsterdörrar är monterade i fabrik. Takstolar, bjälklag mm i trä,
levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplats.
Tjänster
Upprättande av erforderliga ritningar för ansökan av bygglov.
Varor och material
Leveransen omfattar byggkomponenter och material till hus ovan grund, samt i förekommande fall snickerier
till källar- och sluttningsvåningar.
Pris på husleverans baserar sig på omfattning, utförande och typ av material som framgår av denna leveransdeklaration. Givetvis finns möjlighet att välja billigare eller mer exklusiva lösningar, enligt överrenskommelse.
Transporter / Leveranser
Leverans från fabrik sker i huvudsak vid ett tillfälle, samt vissa kompletterande direktleveranser från
underleverantörer. Se även AA12 (Allmänna Avtalsvillkor -12)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Priser
Avtalade priser gäller för leverans inom sex månader från kontraktsdatum.
Leveransbestämmelser
För köpet gäller upprättat köpeavtal, tillverknings- och leveransorder med bilagor,
samt eventuella tilläggsbeställningar samt STR´s allmänna avtalsvillkor AA12.
Betalning
Handpenning om 15.000 SEK i samband med att godkänt köpeavtal samt bygglovsritning översändes.
75% inom 10 dagar från stomleverans, 20% inom 50 dagar från stomleverans, 5% vid slutbesiktning/husleverans.
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Leveransomfattning:
SIDOBYGGNAD / GARAGE / CARPORT
Yttervägg
Ytterväggar levereras som prefabricerade
storblock med Herrgårdspanel. Fönster
är monterade i väggblock från fabrik.
Ytterpanel är skyddsmålad i gråvit eller röd
kulör. På denna skyddsfärg kan ytterpanelen
slutbehandlas med täcklasyr, alkyd-,
akrylat- eller slamfärg.
Bärlina i ök. vägg vid lastnedtag.
(Herrgårdspanel kan bytas till annan fasad).

Yttertak
Ytbehandlade betongtakpannor kan väljas
i svart eller tegelröd kulör som standard.
Takfoten är öppen som standard. Vindskivor
och takfotsbrädor är skyddsmålade i gråvit
kulör. Vid valmtak levereras inklädd takfot.
Prefabricerade fackverkstakstolar.
Undertaket är rejält med råspontsluckor
och papp. Färdiga gavelstolar med
monterad panel lika yttervägg.

22x45
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28x70
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45x120

25x38
25x38
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Profillist
Bottenbräda
Utv. Spikläkt
Gipsskiva, GU
Stående regelverk

Ytbeh. betongtakpannor
Bärläkt
Ströläkt
Papp, YAP 2200
Råspont (luckor)
Överram (del avtakstol)

Plåt
Fönsterbleck, vindskiveplåt, fotplåt,
hängrännor och stuprör i vit eller svart
plastbehandlad stålplåt. Stuprör anpassade
för markavlopp alternativt utkastare.
Svarta tröskelplåtar.

Fönster
SP-BALANS
Vitmålade fasta fönster med 3-glas
isolerruta LE.
Utanpåliggande lösa spröjs.

Förrådsdörr
Levereras löst för montage på byggplats.
Solberga V55, vitmålad.
Handtag i matt krom.
Låsning: ASSA Connect, paket 701.

SOLBERGA V55

www.leksandsdorren.se
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Garageport
Levereras löst för montage på byggplats.
Takskjutport Hörmann LPU 40, M-Profil.
Isolerad stålport med klämskydd och
motordrift.

LPU 40, M-Profil

TILLVAL, INGÅR EJ SOM STANDARD
Sidobyggnad / Garage / Carport i ISOLERAT utförande
120 Mineralull, diffusionsspärr, 12 OSB-skiva, 13 gipsskiva till ytterväggar.
215 Mineralull, diffusionsspärr, 28x70 glespanel, 13 gipsskiva till vindsbjälklag.
Fönster- och dörromfattningar i gips.
Taklist i obehandlad furu.
17x95 profilpanel för inklädnad av innertak i carport.

ÖVRIGT
Förankringsmaterial - till takstolar och väggelement.
Transport - till byggplats i samband med husleverans. I övrigt offereras
transport separat.
Skyddsmålning - av utvändig panel, utvändiga foder, takfotsbrädor och
vindskivor.
Allmänt - Rätten till smärre konstruktionsförändringar förbehålles.

RITNINGAR / BERÄKNINGAR
Projektering baseras på avtalshandlingar.
Kringutrustning och byggnadskompletteringar utanför avtalshandlingar
projekteras ej.
Bygglovsritningar - ritningar till ansökan av bygglov.
Monteringsritningar - ritningar för montage av material levererat av Dalahus.
Grundritningar - Objektanpassad ritning av grundkontur.
Eventuella anvisningar för grundförstärkningar ingår ej.
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