TOIMITUSSISÄLTÖ 2018
Suunnittelupaketti
•
pohja-, julkisivu ja leikkauskuvat
•
energiatodistus
•
työpiirustukset
•
rakennesuunnitelmat (toimituksen osalle)
•
vastaanotto-opas ja huoltokirja

Yläpohjarakenteet
•
koolauspuutavara, höyrynsulkumuovi
•
sisäkattojen kipsilevy

Ulkoseinät suurelementteinä (ASENNETTUNA)
•
erikoiskova kipsilevy 13 mm ruuvikiinnityksellä
•
runko 198 mm, höyrynsulkumuovi, pystykoolaus 48 mm
(piharakennuksissa runkorakenne 148 mm)
•
eristevahvuus 250 mm (piharakennuksissa 150 mm)
•
tuulensuojalevy 9 mm
•
puuverhous soveltuvin osin elementteihin kiinnitettynä,
pohjamaalattu (harmaa)
•
nurkka- ja saumalaudat irrallaan,
o pohja- ja välimaalattu (valkoinen)
•
sisäpuoliset sähkörasianpohjat ja –putkitukset asennettuna
•
elementtiin liittyvät asennustarvikkeet
Kattoristikot, kantavat pilarit ja palkit (ASENNETTUNA)
•
naulalevyrakenteiset kattoristikot/kehät,
rakennesuunnitelman mukaan
•
vesikattoa kannattavat pilarit ja palkit
•
1 ½ ja 2 -kerroksisissa lisäksi välipohjan kantavat
rakenteet
Puualumiini-ikkunat (ASENNETTUNA)
•
MSEAL valkoinen, argon-täytteinen, selektiivilasitus
•
valkoiset pintahelat
•
koristeristikot kiinnitettynä (talotyyppikohtaiset)
•
ikkunoiden smyyki- ja pielilaudat asennettuna (kun
puuverhous kiinnitettynä), pohja- ja välimaalattu valkoinen
(pielilautamalli talotyyppikohtainen)
•
ikkunoiden valkea pural-pintainen vesipelti asennettuna
(kun puuverhous kiinnitettynä)
Ulko-ovet
•
valkoiset lämpöulko-ovet
•
smyyki- ja pielilaudat, pohja- ja välimaalattu valkoinen

Yläpohjan eristeet
•
1 ja 2-krs talot: levyvilla 100 mm (tehdaspak.) ja
puhallusvilla 400 mm (asennettuna)
•
1 ½ -krs talot levyvilla 400 mm (tehdaspak.)
•
tuulenohjainpahvi 1-krs taloissa (irrallaan)
•
piharakennukset: levyvilla 250 mm tehdaspakkauksissa
Välipohjarakenteet (1½ krs ja 2 krs talot)
•
lastulevy, koolauspuutavara, eriste 100 mm
•
sisäkaton koolauspuutavara, kipsilevy
Väliseinät
•
puuväliseinien rungot (kertopuu)
•
ylä- ja alajuoksut massiivipuu
•
erikoiskova kipsilevy molemmin puolin
•
seinäeriste kaikkiin puuväliseiniin
•
mahdolliset kantavat väliseinät runkoelementteinä
(asennettuna)
Saunapaketti
•
kuusipaneeli saunan seiniin ja kattoon
•
koolauspuutavara, seinäeriste, alumiinipaperi
•
laudepuutavara (haapalauta)
•
kuusipaneeli pesuhuoneen kattoon
Sisäovet karmeineen
•
valkoiset väliovet (malli talotyyppikohtainen)
•
pesuhuoneeseen satiinilasiovi
•
kokolasinen saunanovi
Tiivistyspaketti
•
ikkunat tiivistetty rakenteisiin tehtaalla
•
erikoisteippi höyrynsulun kiinnittämiseen
•
IV-putkien läpivientikaulukset
•
rakennuksen vaipan tiivistysohja
•
tiivistyspaketti ei sisälly erillisiin piharakennuksiin

Kuisti/parveke
•
kaiteet (talotyyppikohtaiset),
pohja- ja välimaalattu valkoinen
•
parvekkeen lattiarakenteet (talotyyppikohtaiset)

Koristeet

Vesikattorakenteet
•
tiilikate tai tiilikuvioitu peltikate
•
aluskate, tuuletusrimat, ruoteet
•
räystään otsa- ja aluslaudat,
pohja- ja välimaalattu valkoinen
•
päätyräystäselementit (talotyyppikohtaisesti) asennettuna
•
katoksen aluslaudoitus, pohja- ja välimaalattu valkoinen

Koristetyyli vaihtelee talomallikohtaisesti. Koristekokonaisuuksia on
neljä erilaista (Perinne, Klassikko, Kartano, Moderni), joihin kuuluu
tyylin mukaiset pielilaudat, kaiteet, pilarikoristeet (ei modernissa),
nurkkalaudat ja harjakoriste (perinnetaloissa).
Talon ulkonäköä on mahdollista muokata yksilöllisesti eri
tyylisuuntiin, kysy tarkemmin talomyyjältä

•
•
•

pilareiden ja kaidetolppien koristeet (talotyyppikohtaiset)
päätyharjan koristeet (talotyyppikohtaiset)
pohja- ja välimaalattu valkoinen

Asennuslaajuus (sisältää nosturin ja asennuksessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet):
alasidepuu ja solukumitiiviste, ulkoseinäelementit, päätykolmioelementit ja kattoristikot, päätyräystäselementit, vesikattoa kannattavat
pilarit ja palkit, lipan jatkoskappaleet, kantava väliseinärunko, tuulisiteet ja nurjahdustuet
Talomyyjältäsi saat yksilöidyn talomallikohtaisen toimitussisällön ja sitä voidaan myös räätälöidä asiakaskohtaisesti.
Lisäksi talon rakentamisessa pitää ottaa huomioon mm. seuraavia hankintoja ja työvaiheita: tontti, pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja,
rakennuslupa/valvonta, liittymät, maanrakennus salaojituksineen, perustukset, routasuojaukset/eristykset, talopaketin muut rakennus- ja
viimeistelytyöt, alapohja-/lattiarakenteet materiaaleineen ja töineen, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät töineen, sähkö- ja lvi-työt
materiaaleineen, tulisijat, hormit ja kostean tilan muuraukset materiaaleineen (tiiliverhoillut ja rapatut talot muuraus ja rappaustyöt
materiaaleineen), kiintokalusteet ja kodinkoneet asennuksineen, sisustusmateriaalit, listoitukset ja heloitukset asennuksineen, ulkomaalaukset
sekä pihatyöt materiaaleineen ja istutuksineen.
Pidätämme oikeudet tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden vaihtaa jokin tuote tai tuoteosa toiseen vastaavaan.

www.vieskatalo.fi

