
 
 

SKILALÝSING  

fyrir einingarhús Húsasmiðjunnar (allar stærðir) 

 
Eftirfarandi er innifalið í verði einingahúsa frá Húsasmiðjunni: 

Þakeiningar: 
1) 1 lag ásoðinn undirpappi. 
2) 12mm OSB. 
3) Sperrur 45 x 245 mm. T1 
4) Einangrun 220mm.  
5) Rakasperra 20 my 
6) Lektur 22 x 70 mm. 

ATH: Allar einingar afhendast samsettar, þakstál, flastningar, þakkantaefni og festingar fylgja með. 

Útveggir: 
1) Lóðrétt Greniklæðning 22 x 145 mm. með 1 umferð af fúavörn.  
2) Loftunarlistar 22x50 mm. 
3) 12 mm.Útigifs  
4) Stoðir og fótstykki 45 x 145 mm. T1 
5) Einangrun 145 mm.  
6) Rakasperra 20 my 
7) Lagnagrind 50 mm. 
8) 12 mm. OSB. 
9) Músastopp undir útveggjaklæðningu 

Milliveggir: 
1) 12 mm. OSB plötur á báðum hliðum. 
2) Milliveggjaeni 45 x 70 mm. 
3) Einangrun 70 mm. 

Gluggar og útihurðir: 
PVC Gluggar og útihurðir í dökkgráum lit RAL 7016, tvöfalt einangrunargler. Við afhendigu á húsinu er 
búið að ganga frá gluggum og hurð/hurðum í útveggja einingarna. 
 
 



 
 
Annað: 

1) Áfellur, listar naglar, skrúfur  og festijárn til að reisa og ganga frá húsinu að utanverðu fylgja. 

Arkitekta-og verkfræðihönnun: 
1) Arkitektateikningar (teikningar af útliti og innra skipulagi) eru innifaldar í verðinu . 
2) Bygginganefndar-og burðaþolsteikningar eru innifaldar í verðinu. 
3) Ofna og neysluvatnsteikningar eru innifaldar í verðinu. 
4) Raflagnateikningar eru innifaldar í verðinu 

ATH: Sökkulteikningar og lagnateikningar í sökkli/plötu eru EKKI innifaldar í verðum. 
Hönnuður hússins getur tekið að sér að teikna sökkul, lagnir og staðsetja húsið á lóð/landi fyrir kaupanda 
gegn aukagreiðslu. 

Fylgihlutir sem ekki eru innifaldir í verði húsanna en standa til boða: 

A) Gólfeining: 
1) 22 mm. Durelis rakaþolin gólfplata. 
2) Rakasperra 20 my. 
3) Burðargrind- 45 x 195 mm. T1 
4) Einangrun 200 mm. Gólfplata (steinull). 
5) Sementsbundin trefjaplata 10 mm. Virox eða sambærilegt. 

B) Gluggar og hurðir úr tré eða ál/tré  
PVC gluggar eru innifaldir í verði en hægt að skipta þeim út í tré eða ál/tré glugga sé þess óskað 
sérstaklega og er gefið sérverð í þá útfærslu.  

1) Trégluggar og hurðir með tvöföldu einangrunargleri. 
2) Ál/Trégluggar og hurðir með tvöföldu einangrunargleri. 

 
 

 

 


