K-PAKKE
KAPPET, MERKET OG KLART
TIL MONTERING

K-PAKKE;
TOPP KVALITET OG GUNSTIG TOTALØKONOMI
Alt arbeid fra prosjektering til levering gjøres av oss. Basert på dine målsatte
tegninger og spesifikasjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen.

Alle virkesdeler leveres ferdig kappet, bearbeidet
og merket med individnummer. Hele K-pakken
blir sortert og hver vegg pakkes separat. Detaljerte
tegninger følger med og viser hvor de enkelte
virkesdelene skal plasseres i konstruksjonen.

RASK VEI TIL LUKKET BYGG
KAPPET, MERKET OG MONTERINGSKLART
FRESTE SPOR
FORENKLER BYGGEPROSESSEN
KOSTNADSEFFEKTIVT TOTALT SETT

I K-pakke brukes kun Kjeldstad K-bjelke og
K-stender. K-produktene er produsert med sammenlimte lameller av spesielt utvalgt trevirke med
betydelig lavere fuktinnhold enn vanlig trelast.

K-produkter fra Kjeldstad er enkle å bearbeide,
og har en stabilitet og retthet som langt overgår
andre konstruksjonsmaterialer i tre.
K-pakke kan leveres til alle typer bygg, som for
eksempel garasjer, eneboliger, leilighetsbygg,
barnehager og landbruksbygg.

RASK VEI TIL LUKKET BYGG
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PROSJEKTERING

PRODUKSJON

LEVERANSE

MONTERING

Hele precut-leveransen blir sortert. Vegger,
tak og bjelkelag pakkes separat og merkes
med ID-nummer. Detaljerte tegninger
viser hvor de enkelte delene skal plasseres i
konstruksjonen.

Mappe med alle monteringstegninger i
vannfast papir overleveres på byggeplassen.
En Viewer-fil sendes pr e-post, slik at
kunden har mulighet til å se prosjektet i
2D eller 3D på sin PC.

Basert på målsatte tegninger og spesifika
sjoner prosjekterer vi hele bærekonstruksjonen: tak, vegger, bjelkelag,
stål og limtre.

Alle virkesdeler kappes, bearbeides og
merkes. Utfreste hakk i sviller og vindus
stendere viser plassering av stendere og
losholter. Øvrig bearbeiding utføres etter
kundens ønske.
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P RE C UT

Utfreste hakk for spikerslag

DEN ØKONOMISKE
GEVINSTEN LIGGER
I DETALJENE

Hulltaking for ventilasjon
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Utfrest for ståldrager

Utfreste hakk for plassering av
stendere og losholter

K-PRODUKTER

– unik stabilitet og retthet
– ekstra nedtørket virke med ca 12 %
fuktinnhold
– egen teknisk godkjenning
– forsterkning er unødvendig ved utfreste hakk
– ingen spesialisolasjon
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BJELKELAG

VEGGER

TAKKONSTRUKSJONER

unik stabilitet og retthet
enkel montering
utfreste hakk for skjulte ståldragere
hulltaking for ventilasjon på forespørsel
nedfreste soner for påstøp

–
–
–
–

unik stabilitet og retthet
bærende vegger leveres som precut
lettvegger leveres i faste lengder
gavlvegger leveres som precut
med hakk i sviller
– hver vegg leveres separat med sviller,
stendere og losholter

–
–
–
–
–

takstoler og/eller sperrer
ferdig kappet, bearbeidet og merket
faste eller løse utstikk
utfreste hakk for møne- og midtdrager
målsatt takplan i monteringsperm og Viewer

FOR BESTILLING:
Send oss en e-post
trelast@kjeldstad.no

PRODUSENT OG KONTAKT:
Kjeldstad Trelast AS
7580 SELBU
Tlf. 73 81 01 00
Faks 73 81 01 01
www.kjeldstad-trelast.no

Se vår film om K-pakken

