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1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö
TOIMITUSSISÄLTÖ
ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17
•
•
•
•
•
•
•
•

Liimapuurunko, pilarit ja palkit 135 x 135, 135 x 190
Kattomateriaali ja alushuopa
Seinäelementit (44 x 145)
Ikkunat, 2-kertainen eristys- lasielementti
Lattiarunko 48 x 98 ja terassilaudat 28 x 95
Liukuovet ja lukko
Pellitykset ja listat
Kiinnitystarvikkeet

TEKNISET TIEDOT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malli			Pulpettikattoinen kesäkeittiö
Koko			17m2
josta terassin osuus 5,5m2
Korkeus			
2 895 mm
Paino			
3 250 kg
Ikkunat			4 kpl
Ikkunoiden mitat
292 x 912
Liukuovet 		
4 + 4 kpl

2. Lisävarusteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kukkalaatikko
ARCTIC grilli ja grillipöytä
Savukupu ja savunpoistoputki
Penkit
Valokaapeli
Lasikatto, turvalasi
Katon eristyspaketti
Seinien eristyspaketti
Lattian eristyspaketti
Istuintyynysetti
Kattohuovan värivaihtoehdot;
punainen, musta, harmaa, ruskea

3. Pääpiirustus

3.1 Pääpiirustus

4. Perustukset

5. Toimitus ja asennus

~2500 mm

•

Toimitus

~2300 mm

~5000 mm

Pakkauksen mitat: 5 x 1,2 x 2,5 m / 3000 kg
ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17 toimitetaan tilauksessa mainittuna ajankohtana
ellei muuta ole sovittu tai ilmoitettu. Tuote tuodaan kuorma-autolla ajettavan tien päähän / tontin rajalle.
Tuote on pakattu lavalle ja se on suojattu muovilla.
Vastaanottajan toivotaan olevan paikalla. Mahdollisista kuljetusvahingoista pitää tehdä merkintä rahtikirjaan.

•

Asennus

ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17 voidaan rakentaa itse ( 2 hlö) valmiille perustuksille 1-2 päivän aikana
toimituksen mukana tulevilla asennusohjeilla. Tarkista pakkauksen sisältö ja kaikki osaluettelon mukaiset osat. Kirjaa mahdollisesti vaurioituneet tai puuttuvat osat välittömästi ja ota yhteys myyjään ennen
asentamisen aloitusta.
Jos tuote on tilattu valmiiksi asennettuna, tulee huomioida, että perustustyöt on valmiit ja asentajat
voivat pystyttää tuotteen vaivatta olemassa oleville perustuksille. Asennuspalveluun ei kuulu maatöitä,
perustustöitä, eikä maalaus- ja pellitystöitä.
Lavalla oleva pakkaus tulee sijaita alle 10 metrin etäisyydellä asennuspaikasta. Mikäli se jää kauemmaksi,
on tilaaja velvollinen siirtämään tai kantamaan tuotteen osat asennuspaikalle.
Tilaaja voi myös avata pakkauksen ja käsitellä tuotteen osat homeen- ja lahonestoaineella ennen asennusta. Varastoi tuotteen osat irti maasta tasaisen alustan päälle auringolta ja sateelta suojaan. (Puun
pintakäsittely s. 6)
Tilaaja vastaa tuotteen lupamenettelyistä ja selvittää, tarvitaanko rakennuslupa tai ilmoitus oman alueen rakennusvalvontaan.

6. Puun pintakäsittely

Tuotteet on valmistettu luonnollisesta, hyvälaatuisesta puutavarasta, joka on rakennusaineena erinomainen. Hitaan kasvun vuoksi puuaines on luja, tiivis ja suorasyinen. Oksia on vähän ja sydänpuun
osuus on suuri.
Puu on luonnonmateriaali, jolla on taipumus muuttua sään ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Halkeamat, värierot ja muut muutokset rakenteessa eivät tee puuta virheelliseksi.
Tuotteiden puutavara on käsittelemätöntä. Tuotteet on varastoitu ja pakattu lavan päälle säältä suojaan. Puumateriaali on hyvin herkkä auringonvalolle ja kosteudelle, ja siksi suosittelemme, että käsittelet
kaikki puuosat heti tai viimeistään rakennuksen pystytyksen jälkeen. Paras ajankohta on puolipilvinen
poutasää ( yli +5 astetta).
Käsittele ensin homehtumista ja sinistymistä ehkäisevällä värittömällä puunkyllästysaineella. Sen jälkeen tee pintakäsittely kuultavalla / värillisellä puunsuojalla tai peittävällä maalilla.
Kaikki pintakäsittelyaineet on oltava hengittäviä ja ne eivät saa muodostaa tiivistä hengittämätöntä
kalvoa puun pintaan. Käsittele myös ovet ja ikkunat huolella molemmilta puolilta.
Varmista myyjältä oikeanlaisen käsittelyaineen hankinta. Tarkista puurakenteet vuosittain ja tee
huoltomaalaukset ajoissa.

7. Lisätietoja

