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Lillevilla-
piharakennukset

TUOTEKOHTAISET 
OPTIOT:

•

•

•

•

•

•

Korotuspaketti 2 
hirsikertaa
Katto- / lattiaeristys
Palahuopa
TOP TITE liimattava 
rullahuopa
Tiilikuvio / YPT-20 
peltikatto
Räystäs- ja 
tippapeltisetti
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Korotuspaketin 
avulla rakennusta 
saa korotettua 
kahdella hirsi-
kerralla (eli 27 cm) 
Tämä tuo vielä 
entistäkin enemmän 
tilantuntua ja 
avaruutta sisätilaan 
ja antaa myös lisää 
vaihtoehtoja 
rakennuksen 
käytölle. 
Korotuspaketti 
sisältää seinähirsien 
lisäksi kaiken 
korotuksessa 
tarvittavan 
materiaalin.



www.luoman.fi

Eristyspaketit

Katoneristyspaketit 

Lattianeristyspaketit 

Eristämällä mökkisi katon ja/tai lattian voit 
pidentää mökin käyttökautta keväästä ja syksystä. 
Meiltä saat valmiit eristysmateriaalipaketit 
kattoon ja lattiaan. 

Eristelevyjen molemmilla puolilla on 
alumiinilaminaatti, joten eristelevy toimii samalla 
höyrynsulkuna ja tuulensuojalevynä. Parhaan 
lopputuloksen varmistamiseksi 
polyuretaanilevyjen saumat ja kiinnityskohdat on 
suositeltavaa vaahdottaa. Saumavaahto ei sisälly 
toimitukseen.

sisältävät tarvittavan 
määrän 30mm paksua ympäripontattua Kingspan
Therma TP10 30mm -polyuretaanieristettä 
(levykoko 1200x2400mm), sisäkattolaudat ja 
niiden kiinnitysrimat sekä kattolistat 
juoksumetritavarana.

sisältävät tarvittavan 
määrän 30mm paksua ympäripontattua Kingspan
Therma TP10 30mm -polyuretaanieristettä 
(levykoko 1200x2400mm) sekä eristelevyjen 
kannatinrimat juoksumetritavarana.
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Palahuopa-
paketit

Palahuopapaketti 
sisältää tarvittavan 
määrän palahuopaa 
sekä sivuräystäille ja 
harjalle asennettavaa 
reuna-/harjakaistaa ja 
palahuopanaulat.
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TopTite 3 -
rullahuopa

TopTite 3 -rullahuopa 
on hyvälaatuinen 
katemateriaali, joka 
soveltuu käytettäväksi 
myös loivemmilla katoilla.
TopTite 3 -rullahuovan 
asentamisessa tarvitaan 
bitumiliimaa, joka ei 
sisälly toimitukseen.



www.luoman.fi

Kattopeltipaketit

Kattopeltipaketti Lillevillan
kattamiseksi peltikatolla sisältää:

kattopellit, 2 vaihtoehtoista profiilia

- tiilikuvioinen profiili
- suora profiili

räystäs-, pääty- ja harjapellit

kaikkien peltien materiaali musta pural

peltikateruuvit

ruodelaudat juoksumetritavarana
ruuvit ruodelautojen asentamiseen

asennusohjeet

•

•

•

•

•

•

•

Tiilikuvioinen pelti Suora profiili pelti

Päätyräystäspelti
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Tippapellit
Sivuräystäille asennettavat 
tippapellit viimeistelevät 
Lillevillan sivuräystäät. Pellin 
profiili on mitoiltaan 50 x 50 
mm ja pellin pituus 2000 mm. 
Pellin materiaalina on musta 
pural. Yli 2 m pitkällä 
sivuräystäällä tippapeltiä ei 
tarvitse katkaista, vaan pellit 
limitetään asennettaessa niin, 
että ne ylettyvät sivuräystään 
koko matkalle. Peltipaketti 
sisältää 4 kpl tippapeltejä, 
joten mökkimallin 
sivuräystäspituudesta riippuen 
toimitus sisältää yhden tai 
kaksi peltipakettia.
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