Tømrer – et bredt udvalg af opgaver.
Vi er i gang med en større renovering af sommerhus. Pga. vandskade står huset nærmest som
råhus. Inden arbejdet skal påbegyndes er der støbt nyt gulv og elektriker har trukket ledninger.
Vi har en bred vifte af tømrer opgaver, vi ønsker tilbud på. For nærmere beskrivelse se
vedhæftede dokument.
Vi ønsker en pris på hver af opgaverne.
Det er helt fint, hvis du kun ønsker at byde ind på nogle af opgaverne.
Arbejdet forventes opstartet ultimo marts
Der er desuden vedhæftet plantegning over huset og billeder fra huset.

OPSÆTNING GIPSPLADER
Vi ønsker tilbud på opsætning af gipsplader nedenstående steder.
Værelse 1: Varmvægsplader gasbeton ydervæg. Genopbyg 2 vægge med isolering og 2 lag gibs plader.
Der er opsat træskellet.
Værelse 2: Nedtag eksisterende væg og opsæt dampspærre og 2 lag gipsplader ydervægge
Entré: 2 lag gips plader entré væg mod værelse 1
Stue: Væg mod tilbygning (gasbeton væg) 1 lag tynd rockwool isoleringsplade (ca. 1,5 cm). Udenpå 1
lag gips plader.
Køkken: Køkkenvæg mod værelse 1 OSB plade 1 lag og 1 lag gipsplade. Gasbeton ydervæg 1 lag
varmvægsplader.

UDSKIFTNING AF VINDUER
Vi ønsker at udskifte 4 vinduer. Alle samme størrelse som eksisterende.
Vi indkøber selv vinduerne og vi bortskaffer de gamle vinduer
Værelse: 1 & 2 samt køkken: Topstyret vindue udskiftes med 2 fags vindue i hvid. Mål 118,5 x 119 cm.
Bundstykke i hvid marmor. Indfatning i glat træ i hvid, så vedligeholdelsesfri som muligt. Jeg ved ikke om
det er muligt at lave så man kan undvære indfatning indvendigt?
Stue: Fastkarmsvindue udskiftes med topstyret vindue i hvid. Mål 179,5 cm x 59,5 cm.

INDVENDIGE DØRE
Der skal opsættes 3 indvendige døre i hhv. værelse 1 & 2 samt badeværelse.
-

Mål på døråbning: 80 cm bred og ca. 2.25 m høj
Skal være Sweedoor compact 03 formpresset. (Vi kan indkøbe dørene hvis det ønskes)
Dørkarm (hvid) uden bundstykke. Så vedligeholdesfri som mulig. Gerne uden knaster.
Gerichter. Hvid. Så vedligeholdesfri som mulig. Gerne uden knaster.

EMHÆTTE LOFTSAFTRÆK
Huset har fladt tag med tagpap på.

-

Nyt loftsaftræk til emhætte til frithængende emhætte. Flyttes ca. 80 cm væk fra
nuværende.
Blænding af nuværende loftsaftræk emhætte.

LOFTSPLADER
- Opsætning loftsplader Huntonit plankett (hvide) i hele huset (vi kan indkøbe hvis det
ønskes). Huset er 75 m2.
- Opsætning skyggelister loft (hvide)
GULV
- Lægning af laminat gulv (gulvet er indkøbt) med støjdæmpende underlag (pergo
underlagsfoam? (vi kan tilbyde at indkøbe).
- Lægges i værelse 1 & 2 samt stue. Samlet areal ca. 50 m2

-

Udseendet på gulvet

PANELER
-

Hvide gulvpaneler, hvis muligt rundet top så støv ikke lægger sig, så vedligeholdelses
frie som muligt og uden knaster. Skal sætte op i entré, værelse 1 & 2 samt stue stue.
Samlet længde ca. 47 m

TRÆVÆG
Yder træ væg skal rives ned og genopbygges så konstruktionen bliver korrekt udført.
-

Areal ca. 19 m2
Træskelettet skal udvides/udbygges med ca. 1,5 cm
Nuværende isolering skal fjernes og der lægges ny isolering 100 mm rockwool
Der opsættes vindpap
Beklædningsplade til udvendig brug i krydsfiner. 4”spor. 9 mm tyk plade.

