HUSPAKKE
AV BETONG
- VERDI SOM ØKER -

City Steinhus huspakke
Et individuelt steinhus
Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen
med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.
Planlegging av et solid murhus skal være en helt spesiell opplevelse.
For deg som husbygger skal det tas mange viktige beslutninger, men
sammen med oss blir det både inspirerende og moro.
Våre murhus er bygget av produkter av meget høy kvalitet og derfor blir
ferdig produkt en bolig utenom det vanlige. Produksjon av alle Lammi
betongprodukter er underlagt kontroll av Inspecta Sertifiering AB
(www.inspecta.no).

City Steinhus huspakke av betong:
•

Er energivennlig og har utmerket isolering
• Veggene er uten kuldebroer der isolasjonen ligger beskyttet
mellom to solide bærende veggskiver av armert betong.

•

Stopper effektivt lyd og støy
• Støy utenfra stoppes effektivt av de massive ytterveggene.
Lammi betong vegger er det beste valget i trafikk- og
støyutsatte områder.
• Støy innenfra stoppes av etasjekiller av betong med
lyddempende påstøp. Dette garanterer at leieboer i
underetasjen kan leve sitt eget liv uten å sjenere resten av
beboerene.

•

Muliggjør åpne og høye romløsninger
• Massive og sterke yttervegger som tåler stor belastning
kombinert med betonghulldekker med lange spenn muliggjør
store og åpne romløsninger.

•

Er ypperlige i skrått terreng
• Armerte yttervegger av betong tåler høyt jordtrykk med full
tilbakefylling uten at det blir behov for ekstra avstivende
innervegger.

•

Gir et ypperlig inneklima
• Blokkene er sertifisert med garanti for 1. klasses inneklima i
emisjonsklasse M1, dvs. veggen er laget av naturlige materialer
som ikke avgir gasser eller andre skadelige stoffer.

•

Er rask å bygge
• Byggesystemet er optimalisert med spesialprodukter som gjør at
byggingen blir rask og effektiv.
• Ingen etterisolering, da all isolasjon er med i de kjernisolerte
blokkene.
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HUSPAKKE KOMPONENTER:

City Steinhus huspakke

Prosjektering

Teknisk info
City Steinhus oppfyller alle myndighetenes krav til varmeisolering.
Nedenfor er vist de fire viktigste komponentene i huset som må oppfylle
kravene.

Prosjektering ut fra dine arkitekttegninger

Teknikk

+

Hus komponent

Krav

City Steinhus

Yttervegger

0.18 W/m2K

0.11 W/m2K
eller
0.17 W/m2K

Vinduer

1.2 W/m2K

Ca 0.8 W/m2K (*)

Yttertak

0.13 W/m2K

0.11 W/m2K

Gulv på grunn

0.15 W/m2K

0.11 W/m2K

(*) = Gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og dører i hele huset. Verdien er avhengig av vinduenes
og dørenes utforming. Endelig verdi beregnes av leverandøren.

Smarte tekniske løsninger

Material

+

Materialer fra gulv til tak

Bygging

+

Huspakken inneholder (se neste side for mer detaljert innhold)
Grunnpakke:
• Prosjektering og koordinering av ditt byggeprosjekt utført av City
Steinhus
• Bygging av fundament, gulv på grunn, yttervegger og bærende
innervegger
• Levering og montering av hulldekker av betong som etasjeskiller
• Levering og montering av takkonstruksjon, taktekking, takrenner og
beslag
Som utvidelse til grunnpakken kan følgende velges:
• Levering og montering av vinduer, ytterdører og balkongdører
• Gulvstøp/påstøp på hulldekker
• Tekking av evt. takterrasser
• Bygging av lette innervegger
• Pussing av innervegger
• Pussing av yttervegger
• Levering og nedforing av gipshimling på innvendige tak

Hvordan få et pristilbud fra oss?
Send en epost til post@citysteinhus.no med dine arkitekttegninger og
informasjon om hvilke arbeider du vil ha inkludert, så får du et pristilbud
tilbake fra oss.

Professjonell bygging og oppfølging
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City Steinhus huspakke
- detaljert innhold -

CITY STEINHUS
HUSPAKKE INNHOLD
Nr

ARBEIDE INKLUDERT MATERIAL

GRUNNPAKKE

TILLEGGSVALG

1

Prosjektering av prosjektet (1)



2

Koordinering av prosjektet (2)



3

Bygging av Lammi Tassu fundament (3)



4

Bygging av gulv på grunn (kjellergulv)

5

Bygging av yttervegger (5) og bærende vegger (6) med utvekslinger over vinduer og dører (7)

6

Levering og montering av betong-etasjeskiller

7

Levering og montering av takkonstruksjon, taktekking, takrenner og beslag (9)

8

Levering og montering av vinduer, ytterdører og balkongdører



9

Gulvstøp/påstøp på hulldekker (10)



10

Tekking av evt. takterrasser (10)



11

Bygging av ikke-bærende-innervegger (11, 7) ovenpå ferdigpåstøpt gulv (12)



12

Pussing av innervegger av betong (13)



13

Pussing av yttervegger (14)



14

Nedforing av gipshimling på innvendige tak (15)





(4)

(8)





I tillegg ved behov kan City Steinhus arrangere fagfolk for graving, elektroarbeide, rørlegging og ventilasjon.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Prosjektering inkluderer utarbeidelse av bygningstekniske tegninger for City Steinhus sine arbeider.
Koordinering av City Steinhus sine egne montasjearbeider og samordning av side-enteprenører som er involvert med City Steinhus sin leveranse.
LammiTassu er en ferdigarmert forskalingsform for bygging av husfundament. Det finnes ulike bredder av LammiTassu former. Riktig bredde
beregnes i prosjekteringsfasen når grunnforholdene er kjent.
Med 25cm isolasjon, radonsperre og 10cm armert støp.
Betongblokk type: Varmeblokk LL400 med U-verdi=0.17 (evt. Varmeblokk LL500 med U-verdi=0.11).
Betongblokk type: Forskalingsblokk MH150-MH300.
Utvekslingsbjelker over vinduer og dører laget av galvanisert stål. Armering for blokker beregnes i prosjekteringsfasen.
Kapasitet av betong-etasjeskiller beregnes i prosjekteringsfasen.
Takkonstruksjon: Hulldekke eller plassbyggd tretak. Taktekking med betongstein eller papptekking (avhengig av takutforming).
Nøyaktig utførelse spesifisieres i tilbud.
Innerveggsbetongblokk type: 10cm tykk innerveggsblokk VSK100 eller evt. innvendige trevegger.
Lette betong innervegger krever ferdigstøpte hulldekker som grunnlag (bygges ikke direkte på «rå» hulldekker som bærende innervegger).
Ytterveggene pusses på innsiden og alle andre innervegger på begge sider slik at de er klare til sparkling og malerarbeider.
Ytterveggene pusses på utsiden med gjennomfarget silikatpuss (puss-system).
Innvendige tak (for de etasjene som kunden velger) nedfores med gips slik at de er klare til sparkling og malerarbeider.
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Lammi Betong
Lammi Betong Ab ble etablert i 1956 og er et familie eid
konsern. Konsernet er kjent i den finske byggeindustrien
som en innovativ aktør som satser på produktutvikling.
Lammi Betong Ab har mer enn 50 års erfaring i utvikling av
betongprodukter og utførelse.
Et eksempel på firmaets langsiktige og banebrytende
arbeid er utviklingen av Lammis isolerte varmeblokk. I den
forbindelsen ble etablert datterselskapet Lammi Stenhus
Ab en ledende leverandør av boliger i Finland og de
representerer eliten innen steinhus.
Lammi Fundament Ab er også en del av konsernet. Dette
firmaet konsentrerer seg om utviklingen av fundament
produkter til byggeindustrien og produserer bla.
LammiTassu.

Leverandør i Norge:

Tel. 454 84 456
post@citysteinhus.no
www.citysteinhus.no

