
 

Skilalýsing fyrir fullbúin sumarhús Húsasmiðjunnar 

Allar stærðir 

 

Þak:  

1. PVC Dúkur. 

2. OSB-3 TG4 22 mm. 

3. Loftunargrind. 

4. Öndunardúkur. 

5. Sperrur 45 x 195-220 mm. 

6. Einangrun 200-220 mm. 

7. Rakasperra PE 200MK. 

8. Lagnagrind 45 x 45mm. 

9. 19mm panill 1 x hvíttaður eða málaður / plötuklæðning. 

Hægt er skipta út PVC dúk og hafa stálklæðningu á þaki, þá skiptast eftirfarandi liðir út. Því fylgir 

auka kostnaður. 

1. Stálklæðning ásamt festingum og frágangslistum. 

2. Lektur cc 300 mm. 

 

 

Útveggir 

1. Furuklæðning, 18 x 121 mm, tvímáluð. 

2. Loftunargrind 22 x 45 mm. 

3. Öndunardúkur. 

4. 9 mm OSB SE. 

5. Timburgrind 45 x 145 mm. 

6. Einangrun 145 mm.  

7. Rakasperra PE 200MK. 

8. Lagnagrind 45 x 45 mm. 

9. 19mm panill 1 x hvíttaður eða málaður / plötuklæðning. 

Hægt að bæta við 50mm einangrun í lagnagrindur veggja og þaks (auka). 

 

Milliveggir 

1. Timburgrind 45 x 70 mm. 

2. 19mm panill 1 x hvíttaður eða málaður / plötuklæðning beggja vegna. 

 

 



Gólf 

1. Vinyl parket á gólfum, PVC dúkur á votrýmum. 

2. 22 mm Spónaplötur. 

3. Rakasperra PE 200MK. 

4. Timburgrind 45 x 195 mm cc 400 mm. 

5. Einangrun 200 mm. 

6. Öndunardúkur. 

7. OSB SE 12mm. 

8. Músanet undir öllu gólfi. 

9. Stálrammi/grind sem húsið situr á. 

 

 

Hvítir PVC gluggar með tvöföldu einangrunargleri. Hægt að fá glugga í öðrum lit og þrefalt gler fyrir 

aukakostnað. 

KNOXHULT Eldhúsinnrétting frá IKEA með ísskáp, örbylgjuofni, vask og blöndunartækjum. Hægt að 

uppfæra og velja sér sína eigin innréttingu frá IKEA. 

Baðherbergi koma með lítilli innréttingu með vask og blöndunartækjum, sturtuklefi er á 

baðherbergjum en hægt að uppfæra í innbyggða sturtu ef Fibo plötur eru teknar á rýmin.  

52m² húsið og minni afhendast í einni einingu fullklár að innan og utan, stærri húsin koma í tveimur 

einingum og þá bætist við aukakostnaður vegna samsetningar. 

Sólpallar eru klæddir með 27 x 120 mm fúavarinni greni klæðningu ofan á langbönd, dregarar fylgja 

ekki. 

Smíðateikningar frá framleiðanda fylgja með í kaupunum sem íslenskir hönnuðir þurfa að yfirfara og 

heimfæra fyrir Byggingarfulltrúa á hverjum stað. 

 

Afhendingartími 14 – 20 vikur. 
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