PDF dato: 2020-03-29 02:01
Nye Hytter AS
Org.nr: 979 757 158
Tlf: 22 65 80 00
Epost: post@nyehytter.no

LUN - MODERNE
Artnr. 112

Side: 1 av 11

PDF dato: 2020-03-29 02:01
Nye Hytter AS
Org.nr: 979 757 158
Tlf: 22 65 80 00
Epost: post@nyehytter.no

Standard leveranse - LUN - MODERNE
SNEKKER PRIS:
Artnr. 112010101 - HÅNDVERKERTJENESTER IKKE INKLUDERT I BYGGESETT.

Snekkerarbeidet er ikke inkludert i byggesett tilbudet. Hytta leveres med konstruksjonspakke.
Dette betyr at alle detaljer i konstruksjonen leveres ferdig kappet. Monteringsarbeid er ikke
inkludert. Rørleggerleveranse og elektrikerleveranse er ikke inkludert.
TAK UTVENDIG:
Artnr. 112101000 - KOMPLETT PLANNJA TAK

Komplett plate tak fra Plannja. dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder
konstruksjonspakke med limtre, taksperre og eller takstoler. Eventuelt nødvendige lekter.
Isolasjon 250mm Glava. Undertak med 48x48mm lekter under, takplater Plannja , vindskier
22x148/198 mm impregnert, Isola vindsperre, isbord/solbord 36x148 mm impregnert, plastfolie
0,15 mm, stål takrenner med nedløp og beslag. Elektrikerlekter ved flat himling. Taksikring
inkludert snøfanger. Takstige følger med. Kledning for gesims.
UTVENDIG VEGG:
Artnr. 112111101 - UTVENDIG KLEDNING VEGG TYPE ØSTERDAL RU 22x198mm

Utvendig kledning type Østerdal RU 22x198mm gran. Monteres stående 1.etg, liggende 2.etg.
Yttervegg bestående av bærende konstruksjon 48x148mm + 48x48mm lekter. Isolasjon
150mm + 50mm Glava Proff 35. Svillemembran, museband, Optiform dampsperre, topp og
bunnsviller. Hunton vindtetting og nødvendig utlekting. For innvendig bekledning yttervegg: Se
eget valg for dette.
UTVENDIG BEHANDLET KLEDNING:
Artnr. 112121200 - VELG NEDENFOR! UTVENDIG KLEDNING LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD

Utvendig kledning leveres ubehandlet dersom ikke annet avtales.. Dersom kunde skulle ønske
utvendig kledning behandlet med grunning eller grunning og toppstrøk kan dette etterbestilles
men må være avklart i god tid før utvendig leveranse og er kunde sitt ansvar å eventuelt
bestille.
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HJØRNESØYLER OG SØYLER:
Artnr. 112131301 - HJØRNESØYLER OG SØYLER UTVENDIG TYPE STILIG

Stilig, kraftige og stilrene massive søyler. Firkantet utførelse, uten profilering.
Dim: 190 x 190 mm.
Leveres i limtre furu.
Stilig, kraftige og stilrene massive hjørnesøyler. Firkantet utførelse, uten profilering.
Dim: 190 x 190 mm. Tykkelse 70 mm.
Leveres i limtre furu.
Leveres ubehandlet.

VINDUER OG TERRASSEDØRER:
Artnr. 11214-01401 - NATRE UNO SIDEHENGSLET VINDUER OG TERRASSEDØRER

2 lags glass. Natre UNO er norske trevinduer- og terrassedør. Dette er flotte vinduer og
terrassedører med kjerneved og 3-lags beskyttelse med impregnering og 2 lag med maling for
å sikre lang levetid. Vinduene er endevedforseglet for å hindre sopp og råte på værutsatt side.
Sidehengt 2 rams vinduer,
24 mm løse sprosser i aluminium på hytter med sprosser.
Malt hvit (NCS S0502Y)
Sidehengslet
Forvrider Habo 361 KROM
Barnesikring SH.
Ventiler i vinduer for hytter under 150 kvm isolert bruksareal. Uten ventiler i hytter over 150
kvm isolert bruksareal.
Produktene er SINTEF godkjent. Utførelse løsning sprosser vil være som vist på tegningen av hytta. Kan leveres
i andre farger mot lite pristillegg. Andre fargevalg må avtales med Nye Hytter ved bestilling av hytte.
2 ELLER 3 LAGS GLASS:
Artnr. 11214-11450 - VÅRE VINDUER LEVERES MED 2-LAGS GLASS STANDARD

Standard vinduene leveres med 2-lags glass med samlet god U-verdi på kun ca 1,2.

OMRAMMING VINDUER/DØRER UTVENDIG:
Artnr. 112151501 - OMRAMMING VINDUER/DØRER TYPE STILIG

Stilig, omramming til dører og vinduer med pynteknekter over.
Omrammingen leveres med 2 strøk overflatebehandling. NCS: S 0502 Y (Bomull)
Vannbrett i trykkimpregnert. Andre komponenter i gran.
Omrammingene leveres med nødvendige beslag.
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YTTERDØR:
Artnr. 112161600 - YTTERDØR TRADITION MED GLASS

Tradition ytterdør med glass er en hvitmalt ytterdør i klassisk stil. Døren har cotswold glass
som gjør at den begrenser innsyn samtidig som den slipper inn dagslys. Kjernen i ytterdøren er
EPS som gir døren gode isolerende egenskaper. I tillegg er dørbladet utstyrt med tetningslist
som sørger for at døren er helt vind- og vannsikker. Døren har en glatt innside og sporfrest
utside. Leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte og justerbare hengsler.
Forkrommet dørvrider til ytterdør i matt utførelse medfølger.

YTTERDØR SPORTSBOD:
Artnr. 112171700 - YTTERDØR TRADITION SOM DØR SPORTSBOD

Tradition tett ytterdør til sportsboden er en hvitmalt ytterdør i klassisk stil. Tradition ytterdør har
kjerne av EPS som gjør at dørbladet har gode isoleringsegenskaper. Ytterdøren har glatt
innside og sporfrest utside. Dørbladet er utstyrt med tetningslister som gjør døren vind- og
vanntett. Døren inkluderer låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte og justerbare
hengsler. Leveres hengt i karm med 25 mm terskel i grå kompositt. Forkrommet dørvrider til
ytterdør i matt utførelse medfølger.

GULV TERRASSE:
Artnr. 112202001 - TERRASSEGULV FURU IMPREGNERT

Furu 28x120mm CU imp terrasse gulv KL1. Terrassebord som er impregnert med
kobbermiddel i sortering klasse 1. 48x148mm impregnert konstruksjonsvirke. Eventuelle
utvendige trapper vil ikke medfølge i byggesett.
REKKVERK TERRASSE:
Artnr. 112212100 - REKKVERK TERRASSE IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

Rekkverk terrasse medfølger ikke.
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INNVENDIG PANEL VEGG 1.ETG (- VÅTROM):
Artnr. 112505001 - GLATT INNVENDIG PANEL VEGGER 1.ETG

Glattpanel 14x120mm. Profilert listverk gulv, vinduer og dører 15x70mm. Monteres stående.
Våre delevegger og eventuelle bærevegger innvendig leveres med 48x98mm reisverk eller
mer og det medfølger isolasjon også i innervegger tilpasset etter veggtykkelse.

FARGE VEGGER 1.ETG:
Artnr. 112515100 - INNVENDIG PANEL VEGGER 1.ETG LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD

Ubehandlet panel vegger og ubehandlet listverk gulv 1.etg leveres som standard. Dette valget/
varelinje gjelder ikke dersom kunde har valgt MDF panelplater i stedet for panel.

INNVENDIG PANEL TAK 1.ETG (-VÅTROM):
Artnr. 112525201 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK 1.ETG

Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Leveres ubehandlet som standard.

FARGE TAK 1.ETG:
Artnr. 112535300 - INNVENDIG PANEL TAK 1.ETG LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD

Ubehandlet panel tak og ubehandlet listverk tak 1.etg leveres som standard.

GULV 1.ETG(IKKE VÅTROM-VINDFANG-BOD):
Artnr. 112545400 - KRONOTEX LAMINATGULV GULV

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto eller Herringbone lever opp til navnet sitt og tåler
stort sett alt det utsettes for. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur. Støpt betong plate eller
som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen. NB: Denne varelinjen gjelder ikke gulv for
våtrom, vindfang og sportsbod. Se egne valg for dette. Vi kan også levere isolert tilfarergulv
med 22mm gulvspon mot et lite pristillegg. Dette er avhengig av ønsket oppbygging av gulvet i
form av type gulvvarme eller ikke. Avklares nærmere ved gjennomgang av tilbudet.
Gulvunderlag medfølger.
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BEKLEDNING VEGGER BAD/VASKEROM 1.ETG:
Artnr. 112696901 - BEKLEDNING VEGGER BAD/VASKEROM 1.ETG FORBEREDET FOR FLIS

Vegger bad/vaskerom forberedt for flislegging med rupanel og WEDI våtromsplater leveres.
Fliser medfølger ikke.

BEKLEDNING TAK BAD/VASKEROM 1.ETG:
Artnr. 112707001 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK BAD/VASK 1.ETG

Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Levers ubehandlet som standard.
Dersom kunde har valgt farge i øvrige tak 1.etg leveres denne panelen og listverk med samme
farge om ikke annet avtales spesielt. Kunde må gi beskjed dersom det ønskes en annen farge
her før innvendig leveranse.
DØRER INNVENDIG:
Artnr. 112606001 - OPUS INNERDØRER PRIMA HVITMALT

Opus Prima er en hvitmalt innerdør av høy kvalitet, den har en MDF fylling og heltre ramtre
som er belagt med HDF plate som gjør at døren er meget formstabil. Døren er malt i topp og
bunn som gjør at den også egner seg i baderom med normal ventilasjon. Leveres med
påmonterte snap-in hengsler som gjør at den er enkel å montere i karm, og som gjør at den
passer i de fleste dørkarmer montert etter 1985. Dørhåndtak kjøpes separat.

GULV BAD/VASKEROM 1.ETG:
Artnr. 112717100 - GULV BAD/VASKEROM 1.ETG IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

Gulv bad/vaskerom 1.etg støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett
leveransen.
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INNVENDIG DØR VED VINDFANG/GANG:
Artnr. 112616101 - SWEDOOR INNERDØR COMPACT 03

Compact er en eksklusiv massiv formpresset dør med hele linjer. Dørene er konstruert rundt
en massiv lydisolerende kjerne som gir en støydempende effekt. Disse dørene har også en
ekstra holdbar finish som er enkel å holde ren. Leveres i farge hvit fargekode S-0502Y. Kan
leveres i flere farger. Endelig fargevalg avtales ved bestilling av hytta. Dørvrider i aluminium
med matt utførelse.

BEKLEDNING VEGGER HOVEDBAD 1.ETG:
Artnr. 112636301 - BEKLEDNING VEGGER BAD 1.ETG FORBEREDT FOR FLIS

Vegger bad forberedt for flislegging med rupanel og WEDI våtromsplater leveres. Fliser
medfølger ikke.

BEKLEDNING TAK HOVEDBAD 1.ETG:
Artnr. 112646401 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK HOVEDBAD 1.ETG

Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Levers ubehandlet som standard.
Dersom kunde har valgt farge i øvrige tak 1.etg leveres denne panelen og listverk med samme
farge om ikke annet avtales spesielt. Kunde må gi beskjed dersom det ønskes en annen farge
her før innvendig leveranse.
GULV HOVEDBAD 1.ETG:
Artnr. 112656500 - GULV HOVEDBAD 1.ETG INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

Gulv hovedbad 1.etg støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett
leveransen.
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GULV VINDFANG/GANG:
Artnr. 112808000 - GULV VINDFANG/GANG IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

Gulv vindfang/gang støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett
leveransen.

GULV UTVENDIG SPORTSBOD:
Artnr. 112818100 - GULV UTVENDIG SPORTSBOD IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

Gulv utvendig sportsbod støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett
leveransen.

PIPE - PEIS - OVN:
Artnr. 112838301 - ADURO ASGÅRD3 PEISOVN MED PIPE

Aduro Asgård 3 peisovn med stål pipe komplett med beslag over tak. Med en varmekapasitet
på 3-8 kW passer CURVE Peisovner i nye boliger med lavere oppvarmingsbehov. Med lavt
energi-forbruk, godt inneklima og lavest mulig utslipp vil disse peisovnene gi deg gode og
varme opplevelser i mange år fremover. På hytter over 150 kvm isolert bruksareal vil pipe bli
levert som ventilert stålpipe. Denne type pipe kan også leveres på hytter under 150 kvm isolert
bruksareal dersom kunde ønsker dette. Avklares før levering. Nedenfor kan du lese litt
informasjon om hva man må huske på dersom man har ventilert pipe: Ventilert stålpipe med
tilluft: Hytte eier må sørge for ved hjemreise følgende ting: 1- Sørge for døren er godt lukket
igjen. 2- Sekundær og primær luft, spakene under døren er stengt igjen slik at det ikke kommer
luft inn i skorsteinen. Gjøres ikke dette kan det oppstå kondensering utvending på stålpipen og
kondensvann kan komme ned på gulvet/ildsted. Dette er ingen reklamasjonsrett. Fakta
opplysninger om Curve: Nominell effekt 6,0 kW Driftsområde 3-9 kW Opvarmningsareal
30-140 m2 Virkningsgrad 80 % Energiklasse A+ Røykavgang diameter topp Ø150 mm Mål
(HxBxD) 96 x 56 x 37 cm Høyde røykstuss over gulv 72 cm Avstand fra senter røykstuss til
bakkant av ovn 14 cm Bredde brennkammer 36 cm Vedlengde maks 35 cm Vekt 75 kg
STØPT PLATE - GRUNNMUR:
Artnr. 112959500 - STØPT PLATE - GRUNNMUR MEDFØLGER IKKE

Støpt plate - grunnmur kan leveres via Nye Hytter AS. Pris for dette avhenger av byggested. Vi
vil ved oppfølging avklare og eventuelt tilby dette etter ønske.

BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER:
Artnr. 112979701 - BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER

Som ansvarlig søker setter vi oss inn i gjeldende bestemmelser og tar oss av søknaden frem til
ferdigattest.
Vi utarbeider alle nødvendige skjemaer med nabolister og ansvarlige foretak.
OBS: Ved behov for dispensasjon søknad vil det bli avvik i kostnad for denne tjenesten og
dette må avklares hvis behovet for dispensasjon inntreffer. Gebyrer og andre kostnader i
forhold til kommunen/ byggesøknaden er ikke inkludert herunder innmåling på tomten.
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KJØKKEN:
Artnr. 112909037 - DESIGNA KJØKKEN FOR LUN

DESIGNA kjøkken er valgt De 8 frontene å velge mellom i standard er folierte fronter i ulike
farger og utførelse. Benkeplaten er 30mm laminat der du har hele 19 utførelser å velge mellom
og det følger med en nedfelt stor kum i stål. Luxus skuffer med integrert demping, noe som
også er på alle våre dører. Nye Hytter AS vil senest ved bestilling av hytte sette kunde i kontakt
med DESIGNA Lillestrøm. DESIGNA Lillestrøm vil hjelpe med justeringer av løsning og valg av
fronter for å finne den perfekte løsningen for deg. Det er 10 års garanti på alle fronter, 25 år på
bevegelige deler og 5 år på alle benkeplater.
TRANSPORT TIL BYGGESTED:
Artnr. 112999900 - TRANSPORT TIL BYGGESTED

Fraktfri levering til byggested for hytter som bygges i sør-Norge, sør for Trondheim. Det
forutsettes kjørbar vei med lastebil og kran frem til byggestedet.
Nord for Trondheim tilkommer fraktkostnader etter avtale.
Vi kan også levere hyttene ved bruk av feks. helikopter ved behov for dette, mot avtalt pris.

HVITEVARER:
Artnr. 112919301 - HVITEVARER

Hvitevarepakke blir levert fra POWER

INTEGRERT OPPVASKMASKIN

INTEGRERT STEKEOVN

INDUKSJONSTOPP

KJØL/FRYS

KJØKKENVENTILATOR

Produkter i denne pakken har spesial netto prosjektpris, Eventuelle endringer til andre produkter må kunde
avtale med Nye Hytter AS eller POWER konsulent ved gjennomgangen av kjøkken/ hvitevare løsningen.
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TILBUD FRA STOKKANLYS:
Artnr. 1129999999 - BELYSNING FRA STOKKANLYS

GENERELLE BETINGELSER:
Artnr. 112999999991 - TILBUDET ER UFORPLIKTENDE

Betingelser: Tilbud er helt uforpliktende for kunde
For alle kunder som kjøper hytte fra oss gjelder følgende:
Ved bestilling/ kontrakt faktureres 5% av kjøpesum.
Ved utvendig leveranse faktureres 60% av kjøpesum.
Ved innvendig leveranse faktureres 25% av kjøpesum.
3 uker etter siste leveranse forfaller de siste 10% av kjøpesum.
Hytta leveres i 2 hoved leveranser, utvendig og innvendig. Vinduer, dører, isolasjon, og eventuelt kjøkken,
trapper etc kan leveres direkte i egne leveranser. I de tilfeller hvor Nye Hytter AS leverer bygget snekkerferdig
gjelder andre betingelser.
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