MATERIALBESKRIVELSE – TRADISJON SERIEN
Tømmer 6"x 7" høvles ovalformet i spesialmaskiner, med langsgående kniver. Med-draget
utføres i såkalt ﬁngerskjøt, hvor tre parallelle med-drag løper side om side slik at stokkene
faller tett i hverandre og gjør laftevatt mellom stokkene overﬂødig.
Laftingen utføres som knubblaft. Selve laftet blir freset og faller tett sammen. Det brukes
laftevatt i selve krysset.
TAK
Mønsås leveres i rundt tømmer, med ca. 8" topp, pusset og nedfelt i røstene sammen med
sideåser. Taksperrer 48 x 198 mm i en avstand av 60 cm c-c. Himling av 14 x 120 mm
proﬁlerte bord i furu. Et lag diffusjonstett dampsperre, 20 cm isolasjon Glava X 33
( 25 cm A 37 takstolplate hvor det er ﬂat himling ), 18 mm Hunton undertak oppå sperrene.
Videre fores taket opp med 48 x 48 mm lekter for å få lufterom. Oppå dette 21 mm rupanel
og deretter shingel, type S – grå / sort. Vindskier av 22 x 198 mm bord, - 3 stk. hvorav
nederste bord utskjært med proﬁl.
G U LV
Norske Fjellhus forutsetter støpt plate iht. TEK 10.
1 ETG: Diffusjonssperre med foam, en-stavs parkett VIVA matlakkert børstet eik, 8,5 mm.
HEMS: Kronegulv, furu behandlet 20 x 112, type Supra ( hvitoljet, glatt overﬂate ).
DØRER
Vanlige fyllingsdører innvendig, - 3-speils ubehandlet. Utvendige dører i stående furupanel,
- ferdig behandlet utv. / innv. med standard farge. Vridere i smijern.
VINDUER
Alle vinduene leveres sidehengslet m/energiglass og løse sprosser, - og med ventil i overkarm.
Ferdig behandlet. Hvit ( NCS 0502 Y ).
BELISTNING
Dører og vinduer belistes utvendig med 23 x 123 mm bord som utskjæres i proﬁl. Vanlige
lister i furu innvendig.
TERRASSER
Bjelkelag av 48 x 148 mm imp. Terrassebord 28 x 120 mm imp. Rekkverk i stående
villmarkspanel og med dreide rekkverksstolper. Eventuelle trapper av imp. materialer.
TAK R E N N E R
Impregnerte bord ( 21 x 95 mm og 22 x 123 mm ) slås sammen til renne. Endene proﬁleres.
Leveres med blikkbeslag og takkrennekroker i smijern.
HEMS
Materialene for hemsen er som for hytta forøvrig. Trapp med hånddrev, - enkel utførelse.

Materialer for terrasserekkverk medfølger ikke ved standard levering.
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