EL- & VENTILHUS BY ALFRED PRIESS

BESKRIVELSE
El- & Ventilhus er opbygget på vanger i aluzink, som efterfølgende er beklædt med
profilerede aluzink plader.
Huset er isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk.
El- & Ventilhus er opdelt i 2 separate rum for El og Ventiler, adskilt af en skillevæg
som er fastgjort i fundamentet.
Huset kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed
på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering.
El- & Ventilhus har oplukkelige døre og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere
hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring.
Huset kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER
Ramme: opbukket aluzink vanger, 1,25 mm.
Sider: Aluzink plade, 1,25 mm.
Tag: Aluzink plade, 1,50 mm.
Isolering: 100 mm isolering i vægge og tag, 45 mm i døre.
Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 100, monteret hhv.
i top og bund af fundament. 2 stk. rundjern Ø12 i kant af fundamentet og ved
udsparinger. Betontype: Beton 25/16 med søsten.

FARVE
Males som standard i Grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmaling)
Kan også males i valgfri farve efter RAL skalaen.
STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:
Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
Sider og tag: Aluzinkplade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG
Beklædning: Delvis eller helt beklædt med træ - træsort efter eget valg, Steni plade
eller anden form for beklædning.
Tag: Sortmalet saddeltag, pyramidetag eller tagpap
Låsesystem: Hængelås, Ruko cylinder eller elektronisk lås
Lydisolering: Indvendig perforeret plade
Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
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