
Jularbostugan 15 + loft och
fulltimmerutseende

Vi säljer nu ett av våra visningshus. Det är en
15 kvadrats stuga som passar perfekt som
gäststuga eller snickarbod. Den har den
snygga timmerpanelen vi gjort oss kända för
på våra fritidshus.

Stugan säljes där den står. Köparen står för
nermontering och flytt. Stugan är modul-
uppbyggd och kan skruvas isär.

Pris 54.000:- (ord pris med tillval 96.000:-!)

så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart
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Ytterväggar (utifrån räknat):

Liggande timmerpanel 28x195 mm +
lösa knutar, vindpapp
regelstomme 45x70 mm , 33x70 mm

Yttertak:

underlagboard + läkt 45x70 mm
takstolar 45x220 mm
bärlina  2x45x220 mm

Bjälklag:

Golvspånskiva
Underbräda 22x95 mm
Ytterram 45x220 mm
Bjälklag 45x120

Veranda:

1,20x3,80 m med staket
Loft:

Golvspånskiva

Ytterdörrar & fönster

4 st vitmålade fönster  med spröjs
+ vitmålad ytterdörr

Foder och vindskivor

utvändiga   22x 120 mm
dubbla  vindskivor+ takfotsbräda
med snickarglädje  22x170+ 22x195
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Jularbostugan20 Attefallshus
möjlighet att inreda sovloft

Vi säljer nu ett av våra visningshus. Det är ett
20 kvadrats Attefallshus där ett sovloft kan
inredas. Loftets golvyta blir ca 4-8 kvm
beroende på utformning, Takhöjden i nock på
loftet är 105 cm.

Stugan säljes där den står. Köparen står för
nermontering och flytt. Stugan är modul-
uppbyggd och kan skruvas isär.

Pris 54.000:- (ord pris med tillval 94.000:-!)

så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart
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Ytterväggar (utifrån räknat):

Liggande pärlspånt 21x145mm +
knutar, vindpapp
regelstomme 45x95 mm

Yttertak:

underlagboard + läkt 45x70 mm
takstolar 45x220 mm
bärlina  2x45x220 mm

Bjälklag:

Golvspånskiva 22 mm

Ytterram 45x220 mm
Bjälklag 45x120

Veranda:

1,20x3,80 m
Loft:

Loftbjälklag kan köpas till

Ytterdörrar & fönster

3 st vitmålade fönster
+ vitmålad ytterdörr

Foder och vindskivor

utvändiga   22x 120 mm
dubbla  vindskivor+ takfotsbräda
med snickarglädje  22x170+ 22x195
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