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ILLORPUT 2100 
 
 
 

Nalinginnaasumik 

Illorput 2100 illuliassaavoq 
pilersaarusiaallunilu Namminersorlutik 
Oqartussat kiisalu 2S Consulting 
suleqatigiinnerisigut. 
Sananissaalu pisariillisagaavoq 
kranilersunngikkaluarluni allanillu 
atortorissaaruteqarani saarngi 
nappartiterneqarsinnaallutik,  
nappartitiutaalu illu 
maminneqarsinnaalluni. 
Ukiualuit matuma siornatigut 
misiligummik illu Sisimiuni sananeqarpoq 
Sanaartornermik Illinniarfimmi ilinniartut 
suleqatigalugit. Tassanilu ilisimalikkat 
pitsanngorsaatillu pilersaarummut 
ilanngunneqarlutik. 

Illuliassani angissutsit marluupput tassa 
91 m2 aamma 112 m2. 
Toqqaveqarsinnaallutik qaarsumi 
nunaannarmiluunniit. Taakku saniatigut 
illu anoritunerusumi 
sananeqarsinnaavoq. Taannali 
taamaallaat qaarsumi 
toqqaveqartussanngorlugu 
pilersaarusiaavoq. 

Sananissaanut atortorissaarutit 
toqqartorneqarsimapput pisariitsumik 
suliarineqarsinnaasunngorlugu, 
saniatigullu aserfallakkiartutsaaliukkanik 
atortorissaaruteqarluni, tamaalilluni 
aserfallatsaaliinermut aningaasartuutit 
ingalassimatinniarlugit. 

Kiiassaatinut ruujorit Gabothermit 
atorlugit inini kiassaasersugassaavoq, 
inilli ilaanni ruujorit kanngussat Conex-
nik katitikkat atorneqarlutik.  

Illup oqosagaanera malittarisassani 
piumasaqaatigineqartuniik 
annertuneruvoq. 

Illu pilersaarusiorneqarpoq nunaqarfinni 
illoqarfinnilu sananeqarsinnaanngorlugu. 

Illup sananissaanut ilitsersuutit 
titartakkalu  Kalaallisut Qalluunaatullu 
suliaapput. 

 

Generelt 

Illorput 2100 er et typehus, som er udviklet 
i samarbejde mellem Grønlands Selvstyre  
og 2S Consulting. Typehuset er opbygget 
således, at det hurtigt og nemt kan rejses 
og lukkes på steder, hvor der f.eks. ikke er 
adgang til kraner, entreprenørmaskiner 
eller lignende. Typehuset blev for nogle år 
siden opført som prøvehus i Sisimiut med 
hjælp fra lærlinge fra Sanaartornermik 
Ilinniarfik og uden brug af kraner el. lign. 
Erfaringer herfra er indarbejdet i 
typehusprojektet.  

 

Typehuset findes i to forskellige størrelser, 
en lille type på 91 m² og en større på 112 
m². Typehuset er designet til, at kunne 
opføres på træstolpe fundament, enten på 
løsjord eller på fast fjeld. Typehuset findes 
desuden i en forstærket version, som er 
dimensioneret til de særlige vindforhold på 
østkysten. Dette hus kan kun opføres på 
fast fjeld. 

 

Huset er udviklet til at kunne opføres både 
i bygder og på byer. Dette gælder også for 
tekniske installationer. 

 

Valg af materialer og komponenter er 
foretaget ud fra, at de skal være nemme at 
transportere og montere, samt at de valgte 
materialer er robuste og er nærmest 
vedligeholdelsesfrie, hvorved 
vedligeholdelsesudgifter reduceres til et 
minimum. 

 

Varmerørinstallationerne føres i 
Gabotherm i opholdsrum og i øvrige rum 
med kobberrør, begge samlet med Conex 
kompressionsfittings. 

  

Isoleringsgraden af  typehuset er højere 
end bygningsreglementets krav til 
energirammer. 

 

Byggevejledningsmaterialet til Illorput 
2100 er udarbejdet med beskrivelser og 
tegninger,   udgivet på   grønlandsk og dansk. 

 
 
 

2S Consulting 

DECEMBER 2016 
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Illorput 2100 - 91 m² 

Illorput mikineq iikkersugaavoq 
imaattunik: 
Paarleq, Isaariaq/Igaleq, 
Perusuersortarfik / Uffarfik, 
Iggavik, Ini, Sinittarfik, Ineeqqallu 
marluk. 
 
Taamatut iikkersornra 
isummamut naleqquttumik 
allanngortiterneqarsinnaavoq. 

 
 
 
 
 
 

 
Illorput 2100 på 91 m² 

Illorput 2100 på 91 m² indeholder 
Vindfang/Bryggers, Toilet/Bad, 
Køkken, Stue, Soveværelse og 2 
værelser. 

Denne indretning kan dog ændres 
til en alternativ ved at ændre på 
placeringen af lette skillevægge. 

 



 

 

 

Illorput 2100 - 112 m² 

Illorput angineq iikkersugaavoq 
imaattunik: 
Paarleq, Isaariaq/Igaleq, 
Perusuersartarfik / Uffarfik, 
Iggavik, Sinittarfik, Ineeqqallu 
pingasut. 
 
Taamatut iikkersornra 
isummamut naleqquttumik 
allanngortiterneqarsinnaavoq. 
 

 

 
 
 

 
Illorput 2100 på 112 m² 

Illorput 2100 på 112 m² indeholder 
Vindfang/Bryggers, Toilet/Bad, 
Køkken, Stue, Soveværelse og 3 
Værelser. 

Denne indretning kan dog ændres 
til en alternativ ved at ændre på 
placeringen af lette skillevægge.  
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Illup qilaava qalialu: 

Illup qalia qalissianik krydsfiner-imut nipititanik 
qalligaavoq, oqorsagaalluni 250 mm.-mik, 
qilaaqarlunilu qilaassianik Forestia qaqortunik 
qalipaatilinnik qalipariikkanik. 

 

Igalaavi: 

Igalaavi tamarmik termuupput pitsaasuulluinnarlutik. 

Igalaat ammartartut tamarmik silammullu 
ammartartuupput. 

 

Silamut matut: 

Matut silarliit tamarmik fabrik-imi ineriigaapput 
qalipariigaallutik. Matut silarliit tamarmik silammut 
ammartartuupput. 

 

Matut ilorliit: 

Matut ilorliit tamarmik fabrik-imi ineriigaapput 
qalipariigaallutillu. 

 

Sikaaviit: 

Sikaaviit HTH fabrik-imi ineriikkat katitiinnariaapput 
inerlugit suliat. 

 

Qalipaatissat: 

Paarlermi iikkat ilummut sammisut tooqqaviullu 
mamissutai krydsfinerit kisimik qalipatassiatuaapput. 

Illup sinnerani allanik qalipatassaqanngilaq ruujorit 
ilamininngui eqqaassanngikkaanni. 

 

Kuuffiit: 

Kuuffiit ruujoriupput plastikkit naqqup iluani 
oqorsakkat illullu silataanut kuuttussiaallutik. 
Kuuffiit innaallagissamik qirinaveersaasigaapput. 

 

Imeq: 

Imiisivik 1000 literi pumpeqarpoq, imermik 
atuisooqartillugu nammineq aallartartumik. 

Tanki nilannik  aatsitsiviusinnaavoq. 

 

Najugaqarfinni imermik kuuginnartumut 
aqquteqarfiusuni illumut ataniliisoqarsinnaavoq. 
Suliassaq ruujorilerisumit tamakkuninnga 
suliaqarnissamut akuerisaasumit suliarineqassaaq. 

 

Imeq kissartoq kissarsuutip iluani immikkut 
kissartuliuuteqarpoq. 

Loft- og tagkonstruktion: 

Loft er beklædt med færdigbehandlede 
Forestia loftspaneler. Tagplader er 
krydsfiner med påsvejst underpap og et lag 
overpap. Isoleringen er 250 mm mineraluld. 

 

Vinduer: 

Vinduer er Rationel type Domus med 
termoruder. Vinduerne er tophængte og 
udadgående. 

 

Yderdør: 

Yderdøren er udadgående SWEDOOR 
færdigmalet fra fabrik. 

 

Indvendige døre: 

Indvendige døre er SWEDOOR 
færdigmalet fra fabrik. 

 

Skabselementer: 

HTH skabselementer færdigbehandlet fra 
fabrik. 

 

Malermaterialer: 

Der anvendes Flügger 97 træbeskyttelse 
på udvendige krydsfiner på fundament og 
på den indvendige side af Vindfang. Alle 
andre udvendige overflader er 
færdigbehandlet fra fabrik. 

 

Afløb: 

Afløbsrør I krybekælder er isoleret PEH- 
rør , som afsluttes uden for fundamentet i en 
udløbstud. 

Afløbsrør er elfrostsikret. 
 

Vand: 

Brugsvandsinstallationer er baseret på en 
1000 liter vandtank forsynet med pumpe. 
Pumpen er en selvansugende Jet-pumpe. 
Der er mulighed for issmeltning I vandtanken. 

 

I områder med offentlig trykvand kan 
bygningens vandinstallationer tilsluttes til det 
offentlige vandledningsnet. Arbejdet skal 
udføres af autoriseret VVS-installatør. 

 

Det varme brugsvand produceres i en 
seperat varmeveksler. 



Kiassarnera: 

Illu kiassaateqarpoq kissarsuummit 
pilsersorneqartumik. Kissarsuut olieføreqapoq 
kiassaatinullu pumpeqarlluni. 

Kissarsuut pujoorfeqarpoq 
manngertorneqarlisagaakkamik. 

Uuliaa 600 literimik tankeqarpoq illup asernanut 
paarliup qanittuani inissitamik. 

 

Kiassaatinut orsussamullu ruujorit kanngussaapput 
ilaatigullu plastikkiullutik qinnilioqqaarnagit 
aqerlorteqqaarangillu katitigassiaallutik, illuliortup 
nammineq suliarisinnaasaanik. 

 

I n n a a l l a g i s s a m u t  atortut: 

Najugaqarfinni innaalagissiorfeqartuni illu 
innaallagissesugassiaavoq. 
Innaallagissersorneqassallunilu immikkut 
innaallagissersuinissamut akuerisaasunik. 

Innaallagissamut atorissaarutit illu naammassippat 
ikkussuunneqassapput, innaalagissamut aqqutit 
tamarmik sullulikkoortussiaammata. 

 

Varme: 

Huset opvarmes med radiatorer tilsluttet 
oliekedel I Entreen.Kedlen er forsynet 
med oliebrænder og cirkulationspumpe. 
Kedlen har elementskorsten med rustfri 
stålkappe. 

Olietanken er på 600 liter og placeres ved 
gavl mod Entreen. 

 

Alle centralvarme- og olierør er dels 
hårde kobberrør og dels hårde plastrør som 
samles uden gevindskæring eller lodning, 
således at medbyggeren selv kan samle 
rørene. 

 

El- installationer: 

Hvor der er offentlig elforsyning, kan der 
installeres strøm i huset. Elinstallationer 
monteres af autoriseret elinstallatør. 

Elinstallationer udføres når huset er 
færdigt/opsat, idet alle kabler placeres i en 
rørkanal med plads til kabler, eller udføres 
som synlig installation. 
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