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Garage Hvilla A-200                     
 

TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, Varmgarage med förråd
                                                                                                     
Hvilla garage A-200 (A-201) levereras som standard med projekt- och byggritningar.
 
Grund:  Platsgjuten platta i armerad betong på mark med, isolerade kantelement, 100 mm 

underliggande cellplastisolering, dränerande grus. Dränering/inkoppling på bef 
dagvattensystem Inkoppling av bef. Berg- eller fjärrvärme.

 
Ytterväggar: Block från fabrik som monteras på byggplatsen. Träregelstomme med 50 mm 

västkustskiva alt. utvändig gips, 120 mm regel och mineralullsisolering (brandklass) och
invändig ångspärr + installationszon med regel och isolering 45 mm och 13 mm 
gipsskiva.  
Utvändig träpanel med luftspalt, 1 grund strykning
Invändig rumshöjd 2,5 m.  Listverk trä std
 

Innerväggar: Träregelstomme 70 mm (ej bärande) alt 95 mm (bärande), med isolering/mineralull och 
13 mm gipsskiva på båda sidor.  Listverk trä std

 
Tapet: 
 

   x

Tak:    Ytbehandlad (lackerad) 1-kupig takplåt, pannor. Bärläkt, underlagstak armerad
  plast. 300 mm isolering iCell miljövänlig vindsull alt. Rockwool vindsull på vind.  

Takavvattning: Hängrännor och stuprör std 125/90 av ytbehandlad (galvaniserad lackerad) stålplåt.
 
Port:  Motorstyrd port vit (Trend vit) 2500x2000, portautomatik dubbla fjärrkontroller.

Groventré:  Släta dörrar. Kulör enligt arkitekt 
Dörrtrycke med lås, matt krom.

Innerdörrar: x

Värme:  x

Fönster: Fasta fönster, Energi Trä. Kulör enligt arkitekt.

Media:  

 

x

Ventilation: 
 

Mekanisk ventilation, frånluftsystem

 
Försäkring:     Garaget är försäkrat under entreprenaden, dessutom ingår byggfelsförsäkring i 

entreprenaden. Slutkunden tecknar egen försäkring i och med överlämnandet/godkänd 
slutbesiktning. 
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TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, Varmgarage med förråd
                                                                                                     
 
Utvändigt  
 
Utv. Målning: Fasadpanelen grundmålas/mellan- och färdigstrykes

 
Eluttag:      Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid groventré och port.  

    Utvändiga armaturer vid entrédörrar, Garage/carport.  
 

 
Utvändig mark: x

  
 

Ytan vid Garage/carport och infart är uppgrusad med bärlager (slitlagergrus).  
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