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KLEDNING 
Kledningens primæroppgave er å beskytte mot regn og mekaniske skader. Kledning har også en viktig 

estetisk oppgave hvor utførelse og montering utgjør den bygningsdetaljen som påvirker husets 

utseende i størst grad. 
Her er det mange forskjellige typer å velge mellom både i utseende og behandling. I vår standard 

beskrivelse så har vi tatt med de mest vanlige typene i impregnert liggende og stående. Impregnert 

trevirke har gode egenskaper mot råte og sopp, men det er viktig å behandle den så snart den er tørr. 

Den kan også leveres ferdig grunnet evt. Med ett eller to toppstrøk. 

 

TAKSTEIN 
Takstein er den ytterste beskyttelsen av tak mot vær og vind. I beskrivelsen har vi tatt med en 

ubehandlet betongtakstein som er en veldig god og rimelig stein. Det er viktig å merke seg at enkelte 

steder så stiller kommuner krav til type takstein som er lov å benytte. Det er også viktig å merke seg at 

dersom du skal skifte et gammelt tak så må det undersøkes om den eksisterende takkonstruksjonen 

tåler betongstein. Ønskes et annet utseende på taket er det veldig mange produkt typer å velge mellom 

som: teglstein, papp, shingel, skifer, stålplater….. 

 

UNDERTAK 
Det er veldig viktig at undertaket er tett, og at det er god lufting. I vår beskrivelse har vi tatt med 

lufting mellom sperr og undertak. Dette er nok ikke den rimeligste løsningen, men det er en løsning 

som har vert brukt i mange år med godt resultat som vi kan gå god for, men som sagt det finnes 

rimeligere godkjente løsninger dersom du ønsker å spare penger på dette området. 

 

INNVENDIG PLATEKLEDNING OG HIMLING 
Her har vi tatt med gips. Gips er et stabilt materiale enkelt å jobbe med, avgir ikke gasser eller lukt og 

har gode brannegenskaper. Gipsplater må sparkles og males / tapetseres. Er du redd for at bilder eller 

hyller skal falle ned fra veggen så er ikke dette noe problem så lenge det blir brukt kroker/fester som er 

beregnet for gips. Skal større ting henges opp så må dette planlegges og spikerslag må legges inn. Det 

finnes også plater som spon, trefiber (malt og ubehandlet)og panel som egner seg godt. 

 

PARKETT 
Gulv er et av de viktigste elementene når du ønsker å skape en spesiell atmosfære i hjemmet. Derfor er 

det en rekke ulike gulv med variert design og utseende å velge mellom. Det er også viktig å merke seg 

at forskjellige tresorter har forskjellig hardhet. Type behandling har også betydning for fremtidig 

vedlikehold.  

I vår standard har vi tatt med en eikeparkett fra Kahrs som vi har gode erfaringer med. 



 

LISTER 
Lister benyttes som avslutning rundt gulv, tak, vinduer, store åpninger og evt. Som brystningslister. 

Interiørets stil og karakter fremheves ved hjelp av korrekt valgt listverk. De fleste utsalg lagerfører et 

stort utvalg av listeprofiler. Listene leveres i heltre av forskjellige treslag ubehandlet, melt evt. 

Lakkert. 

I beskrivelsen har vi tatt med de mest brukte profilene malt til tak, dør- og vindu (NCS S 0502-Y) og 

eik lakkert til gulv. 

 

TAKRENNER 
Skiftende vær og temperatur svingninger stiller store krav til funksjon og levetid på takrenner og 

nedløp. Takrenner som lekker er irriterende og kan etter hvert skade huset. 

Takrenner lages hovedsakelig i plast, stål etter aluminium. Hva farge rennen skal ha blir som regel tatt 

ut ifra hva utseende huset skal ha. Vi har tatt med en aluminium ubehandlet renne fra Grøvik verk. 

Denne rennen passer til de aller fleste hus og er veldig holdbar og stabil.  

 

INNVENDIGE DØRER 
Uberegnelige er de veier som huseiere, husbyggere og arkitekter har valgt gjennom tidene, for å finne 

den rette døren. Det synes ikke å spille noen rolle om huset er nytt eller gammelt, en hytte eller et 

palass – kreativiteten har alltid vert grenseløs. Men er det så rart, egentlig? Døren har ikke bare en 

praktisk funksjon. Døren er innredning. (Olle Andersen, arkitekt og designer). 

Av innvendige dører er det et utall å velge mellom. Vi har rett og slett valgt en hvit slett med hvitmalte 

karmer i vår beskrivelse. Det er en praktisk god og mye brukt dør. Er du ute etter særpreg velger du en 

annen type.  

 

VINDUER  
Vinduer og dører er husets ansikt utad. De skal holde vinterkulden og høststormene utendørs, år etter 

år, samtidig som vår- og sommerluften skal slippes inn i bo- og arbeidsmiljøet. Alt dette uten å 

forringe utsikten. Velge riktige vinduer og dører er avgjørende for helhetsinntrykket av et hus eller en 

bygning. Ofte er vinduet og døren detaljene som skal til for å skape den riktige helheten. Å velge 

riktige vinduer og dører kan bety reduserte fyrings- og vedlikeholdsutgifter. I beskrivelsen har vi tatt 

med vinduer med hvitmalte karmer som holder dagens isolasjonskrav.  
PVC- vedlikeholdsfrie vinduer er også et godt valg og blir mer og mer brukt også i boliger og hytter. 

 


