"SÄÄLTÄ SUOJAAN" - TOIMITUSSISÄLTÖ
"SÄÄLTÄ SUOJAAN" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:
-Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
-Vakio perustusten mittapiirros
ASENNETTUNA:
-Ulkoseinäelementit:
-ikkunat
- sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
-höyrynsulkumuovi
-mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
-tuulensuojalevyt 25 mm
-tuuletusrimat ja ulkovuoren kiinnityslaudat
-ulkovuori pääosin asennettuna
-ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna
-tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
-Päätykolmioelementit:
-ulkovuorilaudat asennettuina
-Päätyräystäselementit:
-päätyräystäiden otsalaudat
-päätyräystäiden räystäsaluslaudat
-Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti.
-Aluskate asennettu, tuuletusrimat ruoteita varten valmiiksi asennettu.
TOIMITETTUNA:
Kaikki puutavarat talon ulkopuolen valmiiksi tekemiseksi. Esimerkiksi:
-Ulkoverhous:
-sivuseinien tasakerran yläpuoliset ulkovuoret, 5 kpl päällekkäin+1 kpl päätyihin
-koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
-sivuseinien räystäiden otsalaudat
-sivuseinien räystäiden aluslaudat
-ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
-Tiilikaton ruoteet
-Katon nurkkien vahvistus puut 48x123-148 (8 kpl)
-Kuistin puutavarat:
-pilarit ja vaakapalkki
-painekyllästetyt runkotarvikkeet 48x198
-painekyllästetyt kansilaudat 28x123
-kaidetarvikkeet
-Ulko-ovet
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"KATTO VALMIS" - TOIMITUSSISÄLTÖ
"KATTO VALMIS" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:
-Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
-Vakio perustusten mittapiirros
ASENNETTUNA:
-Ulkoseinäelementit:
-ikkunat
- sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
-höyrynsulkumuovi
-mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
-tuulensuojalevyt 25 mm
-tuuletusrimat ja ulkovuoren kiinnityslaudat
-ulkovuori pääosin asennettuna
-ikkunavuorilaudat pääosin asennettuna
-tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
-Päätykolmioelementit:
-ulkovuorilaudat asennettuina
-Päätyräystäselementit:
-päätyräystäiden otsalaudat
-päätyräystäiden räystäsaluslaudat
-Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti
-Aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, harjatiilien kiinnityspuu ja reunapeltien korokerimat
-Kuistin pilarit ja palkki, katon nurkkien vahvistuspuut 48x123-148 (8kpl)
-Pitkän sivun otsalautojen asennus ja päädyn räystäsalusten tasaus
-Kattotiilien sekä harjatiilien ja harjatiivisteen asennus
TOIMITETTUNA:
Kaikki puutavarat talon ulkopuolen valmiiksi tekemiseksi. Esimerkiksi:
-Ulkoverhous:
-sivuseinien tasakerran yläpuoliset ulkovuoret, 5 kpl päällekkäin+1 kpl päätyihin
-koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
-sivuseinien räystäiden aluslaudat
-ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
-Kuistin puutavarat:
-painekyllästetyt runkotarvikkeet 48x198
-painekyllästetyt kansilaudat 28x123
-kaidetarvikkeet
-Ulko-ovet

www.helmitalo.net

helmitalo@helmitalo.net

"PÄÄLTÄ VALMIS" - TOIMITUSSISÄLTÖ
"PÄÄLTÄ VALMIS" -TOIMITUS SISÄLTÄÄ:
-Vakio rakennuslupakuvat ja puurakennesuunnitelmat
-Vakio perustusten mittapiirros
ASENNETTUNA:
-Ulkoseinäelementit + elementin yläpuoli:
-ikkunat
-sisäpuolen EK-kipsilevy 13 mm
-höyrynsulkumuovi
-tarvittavat sähköputkitukset ja rasiat asennettuna
-mineraalivilla, paroc extra plus 200 mm
-tuulensuojalevyt 25 mm
-tuuletusrimat ja ulkovuoren kiinnityslaudat
-ulkovuori asennettuna kaikilta osin
-ikkunavuorilaudat asennettuna
-koristeellinen tasakertalista ja nurkkalaudat
-sivuseinien räystäiden aluslaudat
-ikkunoiden ja ovien vuorilaudat
-Kuisti:
-painekyllästetty runko 48x198
-painekyllästetyt kansilaudat 28x123
-kaidetarvikkeet
-Ulko-ovet
-Päätykolmioelementit:
-ulkovuorilaudat asennettuina
-Päätyräystäselementit:
-päätyräystäiden otsalaudat
-päätyräystäiden räystäsaluslaudat
-Kattoristikot asennettu sekä reivattu/jäykistetty suunnitelmien mukaisesti
-Aluskate, tuuletusrimat, ruoteet, harjatiilien kiinnityspuu ja reunapeltien korokerimat
-Kuistin pilarit ja palkki, katon nurkkien vahvistuspuut 48x123-148 (8kpl)
-Pitkän sivun otsalautojen asennus ja päädyn räystäsalusten tasaus
-Kattotiilien sekä harjatiilien ja harjatiivisteen asennus
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SISÄPUOLEN MATERIAALITOIMITUS (alakerran osalta)
Kaikki talopaketit sisältävät seuraavat materiaalit toimitettuina tontille
talopaketin toimituksen yhteydessä.
SISÄPUOLEN MATERIAALIT TOIMITETTUNA:
Välipohjatarvikkeet:
-hyörynsulkumuovi
-höyrynsulkuteippi
-sisäkaton koolaus mitallistettu 20x95
Väliseinä tarvikkeet:
-runko ja ala- ja yläjuoksut kertopuu 42x66
-väliseinien mineraalivilla tarvittavilta osin 50mm
-normaali kipsilevy KN 13mm molemmin puolin
Kosteat tilat ja takan paloseinä:
-kahiponttitiilet
-ovenylityspalkit
-ohutsaumalaasti
-muurauslaasti
-saunan koolaus tarvikkeet
-saunan alumiinipaperi ja alumiiniteippi

Talopaketti-toimituksen ulkopuoliset työt
-rakennusluvan ja suunnitelmien hyväksyttämisestä aiheutuvat kustannukset
-LVIS- ja perustussuunnitelmat, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija
-maanrakennustyöt, perustukset ja alajuoksut asennettuina
-mahdolliset äänen- ja palon suojauksen vaatimat lisärakenteet
-mahdolliset vakiotoimituksen muutokset suunnitelmiin ja rakenteisiin
-peltityöt, ikkuna- ja ovipellit, kattojen päätypellit ja kattoturvatuotteet
Asiakkaan velvollisuudet asennusta koskien:
-asiakas huolehtii rakennuksen ja materiaalien suojauksesta ennen ja jälkeen
asennuksen
-mahdolliset lumityöt ennen asennusta
-maakiilojen asennus ennen asennusta / lattiavaluun tartunnat
-perustuksen ja työmaan valmistelu asennuksen edellyttämään kuntoon
-tie rakennuspaikalle tulee olla riittävän kantava ja leveä yhdistelmäajoneuvolle
-asennusjätteiden paikan määrittäminen, max. 10m kantomatka
-asennusjätteiden jatkokäsittely
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