
 

 

Suvihuone & varasto 13.3 

Elementtitarvikepaketti 

Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne (sisältä ulospäin) 

US1 (eristetty) 
- OSB-levy 11mm 
- Pystyrunko 41x70 K600 + finnfoam 70mm 
- Pystykoolaus 22x100 
- Vaakapaneelaus UTV 23x170mm. 

HUOM! Sisäverhouslevy ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi 
asennettuna elementissä. 

US2 (kylmä varasto) 
- Pystyrunko 41x70 K600 
- Pystykoolaus 22x100 
- Vaakapaneelaus UTV 23x170mm. 

Väliseinäelementti, seinäelementin rakenne 
- OSB-levy 11mm 
- Pystyrunko 41x70 K600 + finnfoam 70mm 
- Havuvaneri 9mm 

HUOM! OSB-levy ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi asennettuna 
elementissä. 

Lattiaelementit, rakenne (sisältä ulospäin) 

Eristetty 
- Lattiapontti 28x95  
- Runko 48x123 K600 + finnfoam 100mm 
- Filmivaneri 9mm 

HUOM! ponttilauta ja eristeet toimitetaan tarvikepakettina. Ei valmiiksi 
asennettuna elementissä. 

Kylmä 
- Lattia laudoitus hienosahattua lautaa 23x120. 
- Runko 48x123 K600 

 

 



 

 

Kattoelementit, rakenne (sisältä ulospäin) 

Eristetty 
 

- Sisäverhouspaneeli STV 15x120 
- Koolaus 22x100 K600 
- Eristetilan korokepuut 41x55 +  finnfoam 100mm 
- Kattoniskat 41x95 K600 + 50mm tuuletusväli eristeen päällä 
- Raakaponttipaneeli 18x95 
- Huopakate 

- HUOM! sisäverhouspaneeli, koolaus, korotuspuut ja eristeet toimitetaan 
tarvikepakettina. Ei valmiiksi asennettuna elementissä. Elementissä Kattoniskat ja 
raakaponttipaneeli valmiina. 

Kylmä varasto 

- Kattoniskat 41x95 K600 
- Raakaponttipaneeli 18x95 
- Huopakate 

 
Nurkka-, sauma- ja vuori- ja peitelaudat 

- Vuorilaudat ovat hienosahattua lautaa 20x70. 
- Vuorilaudat ovat valmiiksi noin mittoihin sahattuja ja muotoiltuja. Tilaajan 

lyhennettävä itse osaa listoista. 

2 kpl ovia 

1kpl 
- Kaskipuun mökkiovi, koko 9x19 
- Umpiovi 
- Verhous pystypanelointi STV 12 mm x 95 mm molemmin puolin. 
- EPS-eristetty 
- Sisältää lukkorungon, karmin ja kynnyksen 
- Ei sisällä lukkopesää eikä painikkeita 
- Ovi puuvalmis 
 

1kpl 
- Koko 12x19 
- Umpiovi, teräsrunkoinen ovi ja karmi 
- Ovihelat sisältyvät toimitukseen (lankavedin, vedintyöntösalpa ja tuulisalpa) 
- Ovessa valmius pintalukkorungolle. Lukkorungot saatavissa lisähinnasta 



 

 

- Ovilevy käsitelty suoja-aineella 

 
2kpl ikkuna 

1kpl 
- Ikkuna 9x9 MS 
- Kaksipuitteinen ja kaksilasinen 
- Sisäänpäin aukeava 
- Karmisyvyys 92mm 
- Karmi puuvalmis 

1kpl 
-  Koko 11x4, 4mm tasolasilla 
-  Kastomaalattu ja väri valkoinen 
- Karmisyvyys 70mm 

Ikkunat valmiiksi asennettuna seinäelementissä 

Vesikate 

- Huopakatelaatta (4 eri värivaihtoehtoa). 
- Reunapeltilistat ja huopakattonaulat sisältyvät toimitukseen. 

Kiinnitystarvikkeet 

- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet. 

Asennusohjeet 

 

Vaihtoehtoisesti toimitus valmiiksi koottuna/pohjamaalattuna tai koottuna 
/maalattuna. 

 

Lisähinnasta saatavissa mm.  muita sisäverhous-, ikkuna- ja ovivaihtoehtoja . 

 

 

 

 


