Ryhti-Halli Kampanja

Nyt kaikki esitteemme mukaiset ja kotisivuillamme esillä olevat malliston mukaiset Ryhti-Hallit RAHTIVAPAASTI (alue koko Suomi). Koskee vakiotoimitussisällön
mukaisia elementti- ja materiaalitoimituksia.

Ryhti-Halli 147
mitat 10,1x14,5x4,5 m
kerrosala 147 m2

Halli tuulensuojalevyllä
(valmius lämmöneristämiseen)

27 100 €

alv 0%

rahtivapaasti (alue koko Suomi)

Halli lämpöeristettynä

36 200 €

alv 0%

rahtivapaasti (alue koko Suomi)

Voimassa tilauksille 15.4.2019 saakka, elementti- ja materiaalitoimitus ajankohta
sovitaan tapauskohtaisesti, kuitenkin viimeistään 15.12.2019 mennessä.
Ryhti-Hallit toimitetaan perustuksista ylöspäin.

Markku Kortesniemi
Toimitusjohtaja
0400 753 634
markku.kortesniemi@kortesniemi.com

Veistämö M. Kortesniemi Ky
Korvenalantie 53
64820 Kärjenkoski (Isojoki)
info@kortesniemi.com

www.kortesniemi.com

Lauri Järvinen
Myyntineuvottelija
010 7683 158
lauri.jarvinen@hankkija.fi
Oiva Rissanen
Myyntineuvottelija
010 7684 041
oiva.rissanen@hankkija.fi

Toimitussisältö Ryhti-Halli 147
Ulkoseinäelementit
Tuulensuojalevyllä oleva halli

Eristetty halli

22 x 100 mm naulauspuu.

22 x 100 mm naulauspuu.

20 x 120 mm UTV ulkoverhouspaneeli, pystypaneelaus.
22 x 50 mm tuuletusrakorimat.
9 mm tuulensuoja kipsilevy.

48 x 173 mm runko k600, pystyrunko

20 x 120 mm UTV ulkoverhouspaneeli, pystypaneelaus.
22 x 50 mm tuuletusrakorimat.
9 mm tuulensuoja kipsilevy.

48 x 173 mm runko 600, pystyrunko

+ mineraalivilla 175 mm, ISOVER KL 36
Höyrynsulkumuovi.

Ikkunat:

13 mm erikoiskova kipsilevy.

6 kpl ikkuna 8 x 22, 2-kertainen eristelasielementti (selektiivilasilla), sis. valmiiksi muotoillut ikkunavuorilaudat ja koristeosat irrallaan

Ovet:

1 kpl Turner 40 nosto-ovi 48 x 40 käsikäyttö taljakeventimellä ja ikkunalamellilla, asennettuna

1 kpl valkoinen eristetty ulko-ovi 10 x 21, sis. lukkorungon, säädettävät saranat (lukkopesä ja pintahelat eivät sis. toimitukseen), karmin ja kynnyksen

Yläpohja:

Harjaristikot 1:3 k1200, tukikorkeus 600 mm, räystään mitta 700 mm
Kattoristikoiden kiinnityskulmat ja naulat

Ristikoiden trevauslaudat ja alapinnan tuulijäykisteet 22 x 100 mm
Aluskate (kondenssisuojattu)
Tuuletusrimat 22 x 50 mm

Ruodelaudat 32 x 100 mm k400

Profiilipeltikate K-20 polyester (pellin vahvuus 0,5 mm) sis. Pääty- ja harjalistat sekä kateruuvit
Räystäänaluslaudat HSP 20 x 120 mm
Otsalaudat HSP 23 x 145 mm

Koolauspuutavara seinäelementtien yläpuoliseen rakenteeseen (päätyräystäs ja -kolmio sekä sivuseinät)
Seinäelementtien yläpuolisen rakenteen ulkoverhous, vaakapaneelaus UTV 20 x 120 mm

Yläpohjan välikatto, eristetty halli:

Tuulenohjainlevyt

Eriste Isover puhallusvilla asennettuna 300 mm
Höyrynsulkumuovi

Harvalaudoitus 22 x 100 mm, k400 mm
13 mm normaali kipsilevy

Muuta toimitussisältöä:

Sokkelikaista sokkelin päälle
Irroituskaista 2 x piiri

Alaside- ja yläsidepuun

Elementtien kiinnitysruuvit

1 kpl liima- / kertopuupalkki oviaukkojen päälle

Elementtien saumapaneelit ulkopuolelle paneelauksen värin mukaan

Nurkkavuorilaudat HSP 20 x 120 mm
Ovivuorilaudat HSP 20 x 120 mm

Nosto-ovipielien verhous valkoinen vaneri

Peltilistat elementtien yläosaan, kiertää rakennuksen ympäri

TS-levyt välipohjan lämmöneristekerroksen osalle, kiertää rakennuksen ympäri (lev. 600 mm, ei valmiiksi leikattu)
Rakennuslupapiirrustukset, toimituksen osalta
- Sisältää rakennesuunnitelmat

- Sisältää alajuoksun mittapiirrustuksen
- Ei sisällä perustussuunnitelmia

- Ei sisällä asemakaava piirrustuksia

Toimitus ei sisällä:

Hallin puutavaran kiinnitystarvikkeita (nauloja)

Perustuksen rakennusmateriaaleja (antura, sokkeli, lattia)
Talotekniikkaa

Eristetyn hallin uretaanivaahtoa seinäelementtien saumoihin, ikkuna- ja ovikarmeihin, tai sisäpuolen listoja / pinnoitemateriaaleja
Lumiesteitä, tai sadevesijärjestelmiä

Julkisivujen verhousmateriaalit ovat valmiiksi kahteen kertaan maalattuja (pohja- ja välimaali)

