LESOTEKA HIŠE

Ponudba za izvedbo masivne lesene hiše

Informativna ponudba
Tip gradnje: Masivne lesene stene BRUNA

Pozdravljeni,
Zahvaljujemo se vam za izkazano zanimanje za masivno gradnjo, masivne lesene hiše. Delež kupcev,
ki se odločijo za nakup masivne lesene hiše strmo raste, in samo dobro je, da ob tem rastemo tudi
mi, raste naše znanje in raste kakovost Lesoteka hiš, kar je že od nekdaj naša najbolj pomembna
vrednota. Kakovost postavljene hiše, zadovoljstvo kupca in zavedanje, da smo še nekomu spremenili
življenje in njegovo dojemanje so stvari iz katerih sami črpamo navdih, elan in vodilo za jutri.
V skupini, katere del smo in deluje pod okrijlem podjetja Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, dosledno sledimo
našemu vodilu “Od gozda ... do hiše.” V naše hiše vgrajujemo povečini slovenski les, ki ga sami pripeljemo iz
gozdov, katerih upravljalec smo, les na žagah pripravimo za nadaljno obdelavo in izdelavo masivnih lesenih
plošč pri našem dobavitelju. Certifikat za standardiziran nadzor konstruckijskega lesa in certifikat FSC za
okolju prijazno gospodarjanje z gozdovi zagotavljata visoko kakovost surovine - lesa. Znanje in tehnologija, s
katerima razpolagamo, zagotavljata strokovno in visoko kakovostno izvedbo objekta. Če k vsemu prištejemo
še najbolj kakovostne dobavitelje drugih materialov in komponent, dobimo visoko kakovostne hiše Lesoteka.
Pred vami je ponudba za prav takšno hišo. Vključena so vsa dela in elementi, ki ste jih navedli v naših pogovorih.
Vzemite si čas, jo preglejte in ugotovite zakaj trdimo, da je Lesoteka hiša, najboljše kar dobite za vaš denar.
Žan Pritržnik, Lesoteka Hiše

1. Zakaj boste z brunarico
Lesoteka dobili največ za
svoj denar?
1. Masivno
Zaradi velike lesne mase je toplotna
akumulacija visoka, kar podaljša
čas ohlajanja in posledično znižuje
stroške ogrevanja. Nizka toplotna
prevodnost
lesa
pripomore
k
hitrejšemu segrevanju površine, ki je
na otip vedno topla.
2. Zdravo in udobno
Zdravje je najpomembnejša vrednota,
življenje v leseni hiši pa je zdravo, saj
ti objekti uravnavajo vlažnost zraka in
ni možnosti za razvoj plesni.
V enaki povezavi sta pomembni tudi
toplotna akumulacija in toplotna
prevodnost. Nižja je površinska
temperatura sobnih površin, višja
mora biti sobna temperatura, da se v
prostoru počutimo udobno.
Lesena brunarica omogoča visoko
kakovost bivanja, saj se pri gradnji
uporabljajo materiali, ki so ekološko
neoporečni po sestavi in vplivu na
človeka ter okolje. Les s svojim
vonjem, barvo in strukturo še dodatno

pozitivno vpliva na naše počutje.
3. Ekološko in ekonomično
Gradnja iz brun je ekološko
neoporečna in omogoča visok
odstotek
reciklaže
vgrajenih
materialov. V leseni brunarici se boste
udobno počutili že pri 18 °C. Poleg
tega boste porabili manj energije za
ogrevanje kot pri klasični gradnji,
saj se les pri nizkih temperaturah
ne ohladi toliko kot drugi gradbeni
materiali.
4. Hitro
Pri hišah iz brun gre za hitro gradnjo.
Proizvodnja sestavnih delov v
proizvodnji skrajša čas montaže
in zaključna dela lahko potekajo
neposredno po montaži hiše, ki je v
mnogih primerih končana že v dveh
ali treh tednih. V svojo hišo iz brun se
boste tako lahko vselili že po dveh
mesecih.
5. Dolga življenjska doba
Lesene brunarice imajo dolgo
življenjsko dobo. Mnogo je primerov,
ko so pravilno grajeni leseni objekti
starejši od 100 let. S pravilno pripravo
lesa in strokovno obdelavo je
zagotovljen vrhunski proizvod za več
generacij.

6. Požarna in potresna varnost
Les je eden od potresno najvarnejših
materialov, saj je konstrukcija
hiš lahka in omogoča gradnjo na
potresno ogroženih območjih ali na
območjih z zmanjšano nosilnostjo
tal. Poleg potresne varnosti je les
tudi dobro protipožarno odporen,
saj masivni kosi lesa težko pregorijo.
V primerjavi z betonom in jeklom
prevzema večje požarne obremenitve,
poleg tega je obnašanje lesa med
požarom predvidljivo in ga je mogoče
upoštevati pri gradnji.
7. Garancija
Odličnost
naših
hiš,
potrjuje
garancija, ki jo nudimo. Le ta je kar 30
let za konstrukcijske elemente in 2 leti
garancije na kakovost opravljenih del.
Ali ste vedeli?
V masivni leseni hiši Lesoteka hiše
je vgrajenega toliko lesa, kot v do
3 primerljivih klasičnih montažnih
hišah.
Razlika je v slehernem dihu,
pogledu, občutku, v kakovosti
bivanja. V masivni leseni hiši bo vsak
dan najbolj sproščen in zadovoljen
dan v vašem življenju!

2. Osnovni podatki o objektu
Zasnova
Objekt je zasnovan kot nepodkleten
pritličen objekt z izkoriščenim
podstrešjem - mansardo.
Tip gradnje
Masivne lesene stene - BRUNA
Nizkoenergijski standard
Tloris
7 m x 5 m, skupne površine 70 m2
Naklon strehe dvokapnice
40°

Objekt je zasnovan kot stanovanjski objekt – brunarica, s klasičnim »križnim« spojem brun v vogalih objekta. Zunanje
stene brunarice so v pritličju iz smrekovih brun debeline 9 cm, v nadstropju – mansardi pa so zunanje stene skeletne
z leseno fasado (»Koroška« fasada). Objekt je v pritličju izoliran z izolacijo debeline 10 cm in v nadstropju z izolacijo
debeline 12 cm. Notranje – predelne stene so prav tako skeletne, sestavljene iz lesenih moralov, izolacije in lesene
obloge. Stropna nosilna konstrukcija je vidna in je sestavljena iz lesenih masivnih tramov (vidna kvaliteta).
Po stropni konstrukciji (stropnikih) je montiran leseni opaž, ki je prav tako viden iz pritličja. Strešna konstrukcija je
klasično leseno ostrešje iz masivnega smrekovega lesa brez stržena ter iz lesenih lepljenih leg in stebrov. Streha je
izolirana z izolacijo debeline 18 cm in se zaključuje s sekundarno kritino ter morali za zračni sloj strehe. Streha je pokrita
z strešno kritino Tondach Fidelio ter zaključena z vsemi obrobami in žlebovi.
V leseni hiši iz brun so vgrajena dvoslojno zastekljena okna in vhodna vrata iz masivnega lesa ter stopnišče. Natančnejše
opredelitve vsebine izvedbe so navedene v tehničnem opisu, ki je sestavni del ponudbe. Objekt izveden po sistemu
brun se montira na pripravljeno (hidroizolirano) temeljno AB ploščo, ki ni predmet te ponudbe.

3. Tehnični opis izvedbe del
3.1 Nosilna konstrukcija / sestava sten
Zunanje stene pritličja
• Smrekova bruna debeline 90 mm
• Vetrna zapora (paropropustna folija)
• Izolacija iz kamene volne Knauf Insulation DP-5 med konstrukcijo 100 mm
• Parna zapora
• Lesena obloga 15 mm
Zunanje stene mansarde
• Lesene fasadne deske in letve 20 mm (»Koroška fasada«)
• Vetrna zapora (paropropustna folija)
• Lesena nosilna skeletna konstrukcija stene 120 mm
• Izolacija iz lesnih vlaken Steico flex 120 mm v konstrukciji
skeletne stene
• Parna zapora
• Lesena obloga 15 mm
Notranje predelne stene
• Lesena obloga 15 mm
• Skeletna lesena predelna stena 75 mm (leseni morali 45/75 mm na razmiku cca 625 mm)
• Izolacija iz kamene volne Knauf Insulation DP-5 50 mm v konstrukciji predelne skeletne
stene
• Lesena obloga 15 mm

Strop pritličja / tla nadstropja
• Lesena vidna nosilna tramovna konstrukcija (stropniki)
iz masivnega lesa
• Lesen opaž 19 mm po stropnikih
• Balkon z izvedbo ograje
Streha z zračnim kanalom
• Tondach Fidelio
• Zračni kanal 50 mm
• Sekundarna kritina
• Deske in napuščni opaž 19 mm
• Nosilna konstrukcija strehe
• Izolacija iz lesnih vlaken Steico flex 180 mm med
nosilno konstrukcijo strehe
• Parna zapora
• Inštalacijski kanal
• Lesena obloga 15 mm
Zaščita lesa
• Les je tehnično suh z 16 % vlažnostjo in je tako
zaščiten pred vsemi lesnimi glivami in insekti.
• Osnovna impregnacija lesa

3.2 Oprema
Vhodna vrata
• Tip: P-102
• Ug = 1,1 W/m2K
• 3 x zaklepanje
• Termično deljen prag
• Masiva: smreka, profil 68 mm
• Proizvajalec: Gašper trženje d.o.o.
Lesena okna, balkonska vrata
• Tip: 6.8 lesena - smreka
• Ug = 1,1 W/m2K

•
•
•
•
•
•

ALU zunanje police in lesene notranje police
Leseni križi
Lesena polkna
Wiener podboj
Klasična vgradnja
Proizvajalec: Gašper trženje d.o.o.

Dimnik
• Schiedel UNI plus 16; 6,67 m
Krovsko-kleparska dela
• Kritina hiše: Tondach Fidelio
• Žlebovi in druga pločevina v rjavi barvi

4. Cena izvedbe objekta (okvirni izračun - faza standard)
Ponudbena cena po opisanem sistemu
Skupaj cena brez DDV
DDV 9,5% - stanovanjska gradnja
Skupaj z DDV

46.900,00 EUR
4.455,50 EUR
51.355,50 EUR

4. Cena izvedbe objekta (okvirni izračun - faza ključ)
Ponudbena cena po opisanem sistemu
Skupaj cena brez DDV
DDV 9,5% - stanovanjska gradnja
Skupaj z DDV

69.800,00 EUR
6.631,00 EUR
76.431,00 EUR

Vse cene so informativne in so odvisne od vgrajenih kompnent, stavbne opreme in drugih spremenljivk, ki jih narekujejo individualne želje in zahteve.

5. Cena zajema

6. Dodatne storitve
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Statični izračun lesenega dela konstrukcije in AB
plošče
Načrti za izvedbo AB plošče
Montažo in dobavo lesenega dela objekta
Montažo in dobavo izolacije in lesene obloge
Vsi prevozni stroški materiala in zaposlenih
Avtodvigala

•

Projektne dokumentacije (PGD, PZI in PID)
Ograditev gradbišča
Fasadnih odrov
Ureditev okolja
Sanitarne opreme
Komunalnih priključkov
Izdelave AB plošče s hidroizolacijo ter armiranobetonskega dela hiše vključno z izolacijo na zunanji strani
hiše
Ostalih obrtniških del, ki niso specificirana zgoraj

>> Za sestanek nas pokličite na: 051 332 421
>> Ali pošljite sporočilo: zan.pritrznik@lesoteka-hise.si

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,
Žan Pritržnik, Lesoteka Hiše					

8. Načrti objekta

