Prisliste
Over ferdig grunnmur
T-hytter:
Utsikten

3 124 447

Dovrefjell

2 492 182

Jotunheimen

3 519 588

Sjusjøen

2 563 949

Gålå

2 382 584

Varden

2 029 185

H-hytter
Langsua

3 011 631

Kvitfjell

2 415 430

Gråhø

2 635 585

L-hytter:
Spåtind

2 525 990

Hytter med hems:
Hafjell

2 328 983

Tyin

3 083 949

Bygdin

2 733 315

Kvien

2 468 080

Ruten

1 584 643

Hytter med oppstuggu:
Rondane

3 060 688

Kongsvold

2 694 997

Nordseter

2 704 219

Fjelltunet

5 050 480

Hytter med sokkel
Storefjell
* Grunnmur inkludert

6 073 943 *
Alle priser er inkl. mva.
Etter indeks pr. mars 2019

- Prislisten gjelder for oppsetting i Sør-Gudbrandsdalen. Andre geografiske områder
kan gi tillegg for reise, diett og kjøring.
- Følgende er inkludert i prisen:
* Ferdig oppsatt hytte iht. leveransebeskrivelse
* Elektriske arbeider
* Rørleggerarbeider
* Murerarbeider
* Kjøkken
* Sort stålpipe og peisovn
- Grunnmur, gravearbeider og tilkoblingsavgifter vil komme i tillegg.
Ta gjerne kontakt for et mer detaljert pristilbud fra oss. Bilder i vår katalog
og hjemmeside kan avvike fra vår standard. Besøk oss på vår visningshytte
ved Norsk hyttesenter ved Hellerudsletta.
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Leveransebeskrivelse iht, gjeldende tekninske krav:

Vegger regnet utenfra og inn:
Skrå låvekledning 19x148mm. med nødvendig sløyfer og lekter. Vindsperre,
15 + 5 cm. isolasjon. Justert bindingsverk 48x148mm + innvendig utlekting 48x48mm,
difusjonssperre og stående 14mm furupanel, interiørkvalitet. Vi har flere
standardpaneler å velge mellom. Til bindingsverk i innvendige vegger brukes
48x98mm og 10 cm isolajon.
Gulv regnet nedenfra og opp:
Basert på støpt plate som fundament med 20 cm isolasjon. Det legges
parkettunderlag for 3-stav eikeparkett med 14mm tykkelse.
På hems og oppstuggu legges sponplater, parkettunderlag og 3-stav eikeparkett
med 14mm tykkelse.
Tak ovenfra og ned:
Shingel type isola sort skrå. Taktro av rupanel eller trebaserte plater.
25 cm. Isolasjon, difusjonssperre og 14mm furupanel, interiørkvalitet.
Takkonstruksjonen beregnes for snølast etter stedlige forhold.
Takrenner, nedløp, forbordbeslag, pipebeslag og takstige i svart utførelse.
Kledd gesimskasser.
Vinduer:
Kvalitetsvinduer med toppsving og 2-lag energiglass og argon gass.
Vinduer tilbys ferdig behandlet med hvit farge ute og inne. Standard er løse
utenpåliggende sprosser i PVC. Enkelte vinduer tilbys som fastkarm.
Terrassedør tilpasses vinduer den skal stå ved siden av.
Dører:
Dører fra produsenten Harmonie. Standard leveres ytterdør type Gausdal eller Ina.
Det er fem forskjellige standard farger å velge mellom. Innerdører tilbys enten
som heltre furu med tre fyllinger eller formpresset hvit med tre fyllinger, med hvit
karm. Dørhåndtak i matt krom eller sort type Oslo.
Listverk:
Taklist glatt 12x45mm, forlist glatt 12x58mm og karmlist 12x58mm. Alle lister og
utforinger tiilbys i ubehandlet furu.
Badstue:
Smal faspanel av gran på vegger og tak. Badstuedør fra Harmonie type helt glass.
Benker som på tegning av gran.
Mot tillegg i prisen kan vi levere ventilasjon, garderobe, torvtak, tretak, annen type
kledning eller panel og behandlede overflater med mer.
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