
Efnislisti og verðhugmyndir af uppfærslum

Fullbúið 92m² hús (Tvær einingar 4,44x11,08m & 4,08x11,08m) 18.8.2021

Útveggir

Bandsöguð furuklæðning 18x121mm, tvímáluð í lit að eigin vali º

Loftunarlistar 22x45mm, cc 600mm º

Öndunardúkur º

OSB SE 9mm º

Stoðir 45x145mm, cc 600mm º

ISOVER einangrun 150mm º

Rakasperruplast PE 200Mk º

Rafmagnsgrind 45x45mm, cc 600mm º

Panill 19x136mm lakkaður eða hvíttaður / plasthúðaðar spónaplötur º

Innveggir

Panill 19x136mm lakkaður eða hvíttaður / plasthúðaðar spónaplötur º

Stoðir 45x70mm, cc 600mm º

ISOVER einangrun 75mm º

Panill 19x136mm lakkaður eða hvíttaður / plasthúðaðar spónaplötur º

Einhalla þak

PVC dúkur º

OSB-3 TG4 22mm º

Loftunarlistar 22x45mm, cc 400mm º

Öndunardúkur º

Rafters 45x225mm cc=400mm º

ISOVER einangrun 220mm º

Rakasperruplast PE 200Mk º

Rafmagnsgrind 45x45mm, cc 600mm º

Panill 19x136mm lakkaður eða hvíttaður / Loftaþiljur º

Þakkantur º

Gólf

Vinyl parket, PVC dúkur á votrýmum º

Nótaðar spónaplötur 22mm º

Rakasperruplast PE 200Mk º

Gólfbitar 45x195mm, cc 400mm º

ISOVER einangrun 200mm º

Öndunardúkur º

OSB SE 12mm º

Músanet 12x12mm undir öllu húsinu. º

Stálrammi UPN 120mm grunnaður og málaður º

Stálplötur 10x300x50mm, til að stilla á grunn º

Límtrésbiti og súla undir skyggni º



Búnaður í húsi

PVC gluggar og hurðir, tvöfalt gler RAL 9010 º

Rafmagn fullfrágengið, rafmagnstafla, innfelld ledljós að hluta. º

Pípulagnir fullfrágengnar inn á bað og eldhús. º

Eldhúsinnrétting Knoxhult frá IKEA

Gólfsalerni, sturtuklefi, blöndunartæki og baðinnrétting GODMORGON 60cm º

Öndunartúður º

Ariston hitatúba 80 lítra º

Rafmagnsofnar í öllum rýmum º

Rennur og rennuniðurföll, afhent laust. º

Pallur undir skyggni, fúavarinn º

92m² Hús 22.900.000  

Aukabúnaður og uppfærslur

Þrefalt gler í öllum rúðum 270.000         

Auka fermeter í pall 11.500           

Uppfærsla á eldhúsinnréttingu, áætlun miða við sýningarhús, er breytilegt 900.000         

Vatnsgólfhiti, hitastillar í öllum rýmum (án grindar og dælu) 1.100.000      

Miðstöðvarofnar 750.000         

Varmadæla 3,5 kW 330.000         

100 lítra hitatúba í stað 80 lítra 50.000           

FIBO plötur á baðherbergi 290.000         

FIBO plötur í geymslu 140.000         

Innangeng sturta og sturtugler í stað sturtuklefa 135.000         

Upphengt klósett 85.000           

Auka rennihurð út úr svefnherbergi 350.000         

Gluggar í öðrum lit að utan 300.000         

Aðrir liðir, Húsasmiðjan bendir á aðila í þessa liði en verð er áætlun.

Teikningapakki út frá framleiðsluteikningum sem Húsasmiðjan útvegar 1.150.000      

Samsetning 800.000         

Forsteyptar undirstöður 1.400.000      

Byggingarstjóri 450.000         

Flutningur og hífing á staðnum m.v 100 km 800.000         

Nánari upplýsingar má sjá á husa.is eða hafa samband við sölumenn


