Teknisk information om våra småhus uppbyggda från modulsystemet
Yttermått
5 kvm, 1699x3164
10 kvm, 3164x3164
15 kvm, 4719x3164
20 kvm, 6184x3164
25 kvm, 7829x3164 alternativt 6184x4040
Stommarna kan även sättas ihop utefter den form som önskas till en större yta.
Stomme - Limträ
Limträstolpar 90x90
Limträbalkar 56x225
Golv
Golvträ 26x143 gran/furu vitlaserat eller obehandlat
Ytterram 45x195 tryckimp
Mellanbjälkar 45x145
Trossbottenupplag 22x120
Isolering 145 mm träfiberisolering
Trossbottenskiva 6 mm
Vägg
Invändig finsågad granpanel 13,5x145 obehandlad eller vit
Vindskyddsväv
Isolering 95 mm Träfiberisolering
Regelstomme 34x95
Ytterpanel gran, välj mellan stående och liggande spontad panel dimensioner (stående panel finsågad
granpanel 20x145 eller liggande 20x95 enkelfas finsågad granpanel)
Tak
Välj mellan pulpettak och sadeltak, båda dessa alternativ går att få med och utan takfot.
Pulpettak
Ytpapp svart
Underlagspapp
Råspont 22 mm
Trekantsläkt
Vindskivor 22 mm
Limträtakstolar
Isolering 120 mm träfiberisolering
Taklutning ca 3°
Invändig panel finsågad gran 13x145, obehandlad eller vit
Sadeltak
Ytpapp svart
Underlagspapp
Råspont 22 mm
Trekantsläkt
Vindskivor 22 mm
Limträtakstolar 42x180
Isolering 120 mm träfiberisolering
Taklutning ca 24°, stuga 15 kvm, öppet upp i nock
Taklutning ca 37°, 25 kvm, 7829x3164, öppet upp i nock. Sovloft kan väljas till.
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Taklutning ca 35°, stuga 25 kvm, 6184x4040, öppet upp i nock. Sovloft kan väljas till.
Invändig panel finsågad gran 13x145, obehandlad eller vit
*Isolering standard
Vägg: 95 mm träfiberisolering
Golv: 145 mm träfiberisolering
Tak: 120 mm träfiberisolering
Isoleringen är en träfiberisolering, miljövänlig, samt dubbelt så isolerande som vanlig stenull.
* träfiberisolering - detta är en miljövänlig isolering. Isoleringen har en egenskap som bidrar till både möjligheten att
uppföra täta högisolerade konstruktioner samt till materialet framstående ljudisolerade egenskaper. Materialet kan
återanvändas eller grävas ned och därvid komposteras i naturen. Isoleringen är även brandskyddad. Träfiber kan även
transportera fukt vilket innebär att konstruktioner byggda med denna isolering ej drabbas av fuktskador och ger dessutom
ett mycket behagligare inomhusklimat med mindre grogrund för bakterier och virus samt risken för luftvägsinfektioner och
astma minimeras. Träfiberisolering har en dubbelt så bra isolerförmåga som vanlig mineralull.

*Angående isolering så erbjuder vi även en högre isoleringsnivå för de kunder som önskar det;
Vägg 140 mm träfiberisolering
Golv 170 mm träfiberisolering
Tak 190 mm träfiberisolering
Fönster/glasvikpartier
Välj mellan oisolerade eller isolerade fönster/vikdörrar. Aluminiumprofiler, välj mellan vita och natureloxerade
profiler. De isolerade profilerna har bruten köldbrygga vilket innebär att hela systemet är isolerat.
Övrigt som ingår i Kenjo´s leveranser
Plåtdetaljer och hängrännor, välj mellan vit, svarta och galvaniserad
Blockventil
Fästmaterial
Listfritt
Vi använder endast svensk kvalitetsvirke i samtliga våra delar. Detta är vårt grundutförande av ett hus, vi kan
alltid ge offert om andra materialval eller liknande önskas.
Tillvalsprodukter
Vi erbjuder en mängd tillval så som plannja pannplåt, färgval på fönster/vikdörrar, sovloft, lärkfasad, olika
kök/toalett/bastulösningar, montering av oss, el, VVS. Kontakta oss så hjälper vi er med era önskemål.
Vi samarbetar med bland annat Svedbergs och Länghemskök, två lokala tillverkare med hög kvalitet på sina
produkter. För er som väljer att köpa huset nyckelfärdig från oss så erbjuder LED-spotlights i tak samt, svarta
Renovakontakter och oljefyllda element. Golvvärme erbjuder vi för er som önskar det.

Dessa uppgifter gäller för våra hus upp till 25 kvm.

Vi reserverar oss för tryckfel och förändringar i vårat sortiment.
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