
FRITIDSHUS

så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart



Du väljer

Även om vi bygger är det Ditt hus. Därför är varje hus
unikt och varje bygge påverkas av dina val.

Vi bygger så långt du själv vill – ett skal att arbeta
vidare med eller helt inflyttningsklart.

Ska storstugan ha ryggåstak? Ska vi ha ett burspråk i
köket? Behöver loftet höjas? Ska vi ha glasveranda?
Eller altan? Skulle inte huset varit lite längre? Riktigt
trägolv - det ska vi väl ha? Och braskamin...? För att du
lättare ska se hur ett val förändrar slutresultatet
uppdaterar vi fortlöpande din husritning.

Väljer du Jularbostugan är det du som utformar och vi
bygger - så klart du vill ha det!

Ett andra hem

Ett tryggt beslut

När vi bygger en Jularbostuga är vår förhoppning
alltid att bygga mer än bara ett hus – vi vill ge dig
den bästa tänkbara utgångspunkten för att skapa
ett andra hem – en plats med den atmosfär som
kännetecknar din fritid.

Känns det som ett stort beslut? Det är det! Därför
vill vi att du ska känna dig trygg under hela byggpro-
cessen. Vi lägger upp planeringen och bygget på ett
sätt som ger dig god överblick över priser och
leveranser.

Vill du ha hjälp med tomtköp, bygglov eller upphand-
ling av el, VVS, grundläggning, målning, mattläggning
eller liknande hjälper vi dig naturligtvis med det.

Semester...

En avslappnande bastu före kvällsdoppet. Nyfångad, stekt strömming ute på altanen en ljummen sommarkväll.

Jordgubbar och glass. Och det är din bastu. Din altan. Dina jordgubbar.

Hur din fritid än ser ut, fylld med aktiviteter eller — kanske ingenting alls! — vi kopplar av bäst när vi känner oss

hemma. När vi är hemma. Med Jularbostugan kan du vara det – hemma även på semestern!

Fritidshus och torp från Jularbostugan
- så klart du vill ha det!

Välkommen att kontakta oss om du har frågor! Hämta mer inspitation på www.jularbostugan.se
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Lilltorpet 34 

Lilltorpet är minstingen i vår
serie men har ändå väl
tillvaratagna utrymmen.

Som tillval finns bl.a. kök,
altan eller farstukvist.

Plats för 4 bäddar och
bäddsoffa.

Huset visas här med
tillvalet veranda.
Kan utrustas med
ryggåstsk i storstuga.

Huset visas här med
tillvalet veranda.
Kan utrustas med
ryggåstsk i storstuga.
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!

Kundanpassad gäststuga med
glasparti.
Kundanpassad gäststuga med
glasparti.

Kundanpassad gäststuga med
timmerpanel och farstukvist.
Kundanpassad gäststuga med
timmerpanel och farstukvist.
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Lilltorpet 34

Loftmodellen av Lilltorpet. Ett
litet torp med väl tillvaratagna

utrymmen.

Som tillval finns bl.a. kök,
altan eller farstukvist.

Plats för 4 bäddar och
bäddsoffa.

Huset visas här med
tillvalet veranda. Kan
utrustas med ryggåstak i
storstuga.

Huset visas här med
tillvalet veranda. Kan
utrustas med ryggåstak i
storstuga.

Loft
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Torpet på ritningen är
extrautrustat med
veranda, verandadörr,
apelsinfönster på
gavel. Kan även fås
med ryggåstak i
storstugan.

Torpet på ritningen är
extrautrustat med
veranda, verandadörr,
apelsinfönster på
gavel. Kan även fås
med ryggåstak i
storstugan.

Torpet 46

Torpet 46 är ett välplanerat
fritidshus i ett plan.

Med tillval som t.ex. veranda,
ryggåstak och olika fönster-
alternativ är det ett charmigt
val för dig som inte behöver
så mycket utrymme.
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Torpet på ritningen är
extrautrustat med
veranda, farstukvist
samt stående panel.

Torpet på ritningen är
extrautrustat med
veranda, farstukvist
samt stående panel.
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Öppet ner
till Storstuga
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Torpet 46+  

Torpet 46+  är ett välplanerat
lofthus där inte en enda kvadratmeter

går till spillo.
Ryggåstaket ger fin rymd i storstugan.

Plats för 4 bäddar
och bäddsoffa.

Köksinteriör

HUskroppen förlängd

Förhöjt väggliv, (40 cm)
ger rymligare loft
Förhöjt väggliv, (40 cm)
ger rymligare loft

Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Torpet kan extrautrustas med veranda och
glasparti med verandadörr.
Torpet kan extrautrustas med veranda och
glasparti med verandadörr.

Torpet kan extrautrustas
med veranda, farstukvist
och glasparti med veranda-
dörr.
Huset på ritningen är
extrautrustat med
farstukvist.

Torpet kan extrautrustas
med veranda, farstukvist
och glasparti med veranda-
dörr.
Huset på ritningen är
extrautrustat med
farstukvist.
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Öppet ner
till Storstuga
Öppet ner
till Storstuga

Loft

Torpet 46 + 

Torpet 46  är ett 
nytt spännande lofthus 
med genuint utseende 
och många möjligheter.

Kan utrustas med olika
typer av loft, farstukvist
eller glasveranda

Torpet med farstukvist
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Torpet på ritningen är extrautrustat
specialspröjsade glasverandafönster
och veranda.
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Öppet ner
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Torpet 50+

Den här stugan blir en pärla
på vilken tomt som helst!

Ett hus med ett genuint
torputseende och mycket

atmosfär. Fattas bara
pelargoner i fönstren.

Loft

Glasverandai och större glasparti

Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Huset på ritningen är
extrautrustat med
veranda.

Huset på ritningen är
extrautrustat med
veranda.
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Moängen 53

Moängen är ett charmigt
fritidshus med inbjudande
farstukvist som standard.
En välplanerad
planlösning som tål att
granskas.

Storstuga

Hall

Bad-
rum
Bad-
rum

VV

6
.3

7
0

Kök

G

Veranda

G

Sovrum

Sovrum

G

K
/F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
meter

8.490



Huset på ritningen
är extrautrustat med
veranda.

Huset på ritningen
är extrautrustat med
veranda.

Loft

Här extrautrustat med större
gavelspetsfönster.
Här extrautrustat med större
gavelspetsfönster.

Älvängen 53+

Älvängens planlösning är
densamma som Moängen,

men vi har försett huset
med loft.
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Öppet ner
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!

Huset på bilderna extrautrustat med
timmerpanel.
Huset på bilderna extrautrustat med
timmerpanel.
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Planlösningsvariant som
visar större vardagsrum
(1,2m)med ryggåstak.

Planlösningsvariant som
visar större vardagsrum
(1,2m)med ryggåstak.

Björkö 62

Björkö – ett välplanerat
fritidshus med tre sovrum.

Passar fint med timmerfasad
som tillval.
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig! 11



Mälarviken 74

I husets medelpunkt har vi
placerat ett vinkelkök. Du kan

även komplettera med en
eldstad som garanterat

kommer att ge er många
mysiga stunder.
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Huset på ritningen
är extrautrustat
med stående panel.
Ryggåstak finns
som tillval.

Huset på ritningen
är extrautrustat
med stående panel.
Ryggåstak finns
som tillval.

Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!12



Torpet på ritningen är
extrautrustat med
stående panel.

Torpet på ritningen är
extrautrustat med
stående panel.

Öppet ner
till Storstuga
Öppet ner
till Storstuga
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Tanum 58+  

Stuga i härlig västkuststil. Köket med
matplatsen på en glasveranda är
öppen och ljus med fönster åt tre håll.

Tillsammans med loftet finns tre
sovrum med gott om plats åt familj och
vänner. Huset har förhöjt väggliv vilket
ger mera rymd på loftet och en härlig
takhöjd på drygt fyra meter i
storstugan.

Loft

Kundanpassad mindre modell av Tanum
med förhöjt väggliv och glasveranda.
Kundanpassad mindre modell av Tanum
med förhöjt väggliv och glasveranda.

Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig! 13så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart

Skärgårds-
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Sjöviken 74+

Med Sjöviken får du tre sovrum och ett

sovloft. Generös veranda för solstolar och

middagsbord – du kan t o m sitta skyddat

mot regnskurar under det utdragna taket.

Högt ryggåstak i storstugan.
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Storsjöviken 82+

Med Storsjöviken får du tre sovrum och ett

tvårums sovloft. Huset har en tydlig sov-

och sällskapsdel där köket är en integrerad

del av sällskapsdelen. Högt till tak i

storstugan.
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Skärgårds-
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Ramsö 76+

Ett mycket trevligt ljust hus

med stora fönsterpartier, här

byggt i äldre skärgårdstil. Den

stora altanen som nås direkt

från både kök och vardagsrum

ger utrymme för både

rekreation och avslappning.
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Sandhamn 85 +
(vänstervänd)

Ett fritidshus utöver det vanliga i
klassisk stil. Nästan 5 m takhöjd i
vinkeldelen (vardagsrummet).

Glasveranda i köket där man kan
njuta av utsikten under måltiderna.

Rymligt loft med balkong.
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Vill du ha planritningen i skala? Skriv ut den från www.jularbostugan.se eller ring så postar vi en till dig!
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Sandhamn 85+
(högervänd)

Ett fritidshus utöver det vanliga i
klassisk stil. Nästan 5 m takhöjd i

vinkeldelen ( vardagsrummet ).

Glasveranda i köket där man kan
njuta av utsikten under måltiderna.

Rymligt loft med balkong.
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Lite inspiration...

Torp 46+Moängen m utdraget tak o veranda

Torp 50+ Torp 46+ m farstukv. o apelsinfönster

Torp 50+

Torp 50 Lilltorpet 30

Torp 46+ m farstukvistTorp 50+1 m specialverandaTorp 46 m glasparti

1

Lilltorpet m glasparti

Köksmontering



Jularbostugan
– ett hus med många valmöjligheter!

När du har valt vilket av våra hus du vill bygga börjar det riktigt roliga – att sätta din egen prägel på

huset! Det är många faktorer som ska tas i beaktande – utseende, funktion, kostnader. Till att börja

med kan du göra vissa förändringar på själva huskroppen. Ritningen nedan visar vilka justeringar som

kan göras.

För att du ska se hur ditt val påverkar huset får du en ritning som justerats enligt dina önskemål.
Ritningen uppdateras om ytterligare ändringar görs. I normalfallet ingår fem timmars ritningsar-
bete - därutöver betalar du ett fast pris per ändring.

Förändringar av huskroppen

Altanen kan anpassas
eller utökas
Altanen kan anpassas
eller utökas

Huset kan förlängas i steg på 1,2 m.Huset kan förlängas i steg på 1,2 m.

Förhöjt väggliv ökar
takhöjden på loftet.
Förhöjt väggliv ökar
takhöjden på loftet.

Vi har ett stort
urval farstukvistar,
glasverandor, entréer
och burspråk.

Vi har ett stort
urval farstukvistar,
glasverandor, entréer
och burspråk.

Fönsterpartier kan väljas
efter era önskemål,
husets stil och läge.

Fönsterpartier kan väljas
efter era önskemål,
husets stil och läge.

En suterrängvåning ger mer utrymmeEn suterrängvåning ger mer utrymme
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så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart

Husen kan fås med suterrängvåning
och som här med torvtak och
vildmarkspanel.

Husen kan fås med suterrängvåning
och som här med torvtak och
vildmarkspanel.

Valmöjligheter - på utsidan...
En mängd tillval gäller exteriören och ev. extra
byggnader. För att hjälpa dig att komma igång
visar vi här några av de valmöjligheter du har.

En komplett lista på de tillval som kan göras till
just den husmodell du valt kan du se på vår
hemsida.

Självklart finns vi till hands med goda råd och
för att svara på dina frågor. Under årens lopp
har vi hjälpt många kunder att hitta lösningar
som varit både praktiska, ekonomiska och
estetiskt tilltalande. Utnyttja gärna vår kun-
skapsbank för att utforma ditt drömhus!

För många betyder fritid bastubad
eller bad i bubbelbad. Hur vill du
planera ditt badrum?

För många betyder fritid bastubad
eller bad i bubbelbad. Hur vill du
planera ditt badrum?

Varför inte bjuda in
dina gäster till en egen liten stuga?

Varför inte bjuda in
dina gäster till en egen liten stuga?

Timmerpanel, som på våra fjällstugor
går naturligtvis att få på fritidshusen.!
Timmerpanel, som på våra fjällstugor
går naturligtvis att få på fritidshusen.!

21

Garaget kan byggas
fristående eller ihop med
huset  - vad passar dina behov och tomten?

Garaget kan byggas
fristående eller ihop med
huset  - vad passar dina behov och tomten?

En glasveranda
påverkar hela husets
karaktär! Massor av
ljus in och större
möjlighet att njuta
av naturen utanför.

En glasveranda
påverkar hela husets
karaktär! Massor av
ljus in och större
möjlighet att njuta
av naturen utanför.



Valmöjligheter - på insidan...
När det gäller utformningen av interiören i din
Jularbostuga finns det mycket att välja på! Kök,
vitvaror, golv, badrum m.m. ska både klara den
aktivitet de utsätts för och samtidigt återspegla
din personliga stil.
Vårt standardsortiment hämtar vi från leveran-
törer som håller hög kvalitet och god leverans-
säkerhet.

Här på sidan ser du de dörrar, golv och trappor
du som ingår i vårt standardsortiment.

(tillval)

Ett golv ska du leva med länge. Rätt golv är inte

bara vackert att se på utan tål även  de aktiviteter

som präglar huset.

Vi har valt Furutilja vitolja och naturell olja från

Setra som våra standardgolv. Furutilja kombinerar

det oljade och lackade golvets fördelar. Golvet är

tåligt och lättstädat. Dimension: 21 x 137

(ingår i nyckelfärdigt)

Golv (tillval)

Ett golv ska du leva med länge. Rätt golv är inte

bara vackert att se på utan tål även  de aktiviteter

som präglar huset.

Vi har valt Furutilja vitolja och naturell olja från

Setra som våra standardgolv. Furutilja kombinerar

det oljade och lackade golvets fördelar. Golvet är

tåligt och lättstädat. Dimension: 21 x 137

(ingår i nyckelfärdigt)

Många av våra fritidshus har loft. En lofttrapp

utformas i regel för att ta så liten golvyta som

möjligt. Trots det ska trappan vara säker och bekväm

att använda.

Trappor
Många av våra fritidshus har loft. En lofttrapp

utformas i regel för att ta så liten golvyta som

möjligt. Trots det ska trappan vara säker och bekväm

att använda.

Vi har valt våra standarddörrar ur Diplomats breda

sortiment.

Ytterdörr Frida har enkel dekor på utsidan och slät

insida

Innerdörr Karl Tät i massiv furu passa väl in våra

stugors formspråk.

Har du abstu i fritidshuset? En snygg bastudörr i

helglas ger batun en vacker inramning.

Som tillval kan du välja en dörr ur Diplomats övriga

sortiment!

Dörrar
Vi har valt våra standarddörrar ur Diplomats breda

sortiment.

Ytterdörr Frida har enkel dekor på utsidan och slät

insida

Innerdörr Karl Tät i massiv furu passa väl in våra

stugors formspråk.

Har du abstu i fritidshuset? En snygg bastudörr i

helglas ger batun en vacker inramning.

Som tillval kan du välja en dörr ur Diplomats övriga

sortiment!

Innerdörr Karl TätInnerdörr Karl TätYtterdörr FridaYtterdörr Frida
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<< Tillval diskmaskin
45 cm

>> Tillval diskmaskin
60 cm

<< Tillval diskmaskin
45 cm

>> Tillval diskmaskin
60 cm

Tillval tvättmaskin–Tillval tvättmaskin–

Kök
Jularbostugans standardkök hämtar vi ifrån
BomanKöks .breda sortiment

Vitvaror.
Som standard i alla våra fjällstugor ingår
kyl/frys, spis och köksfläkt. Alla fjällstugor är
dessutom utrustade med torkskåp som
standard.
På semestern ska du kunna koppla av. Varför
inte utöka köksutrustningen med en diskmas-
kin som tillval?
Praktiskt är förstås att kunna packa rena kläder
till hemresan - eller slippa packa ner hela
garderoben för en ängre vistelse! Som tillval
finns möjlighet att beställa tvättmaskin.

Standard – köksfläktStandard – köksfläkt

Standard – kyl/frysStandard – kyl/frys

Standard – spisStandard – spis
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Vilka arbeten ingår när du köper ett hus från oss? Vilka arbeten är tillval? Vad innebär totalentreprenad? Det

fiffiga med en Jularbostuga är nämligen att du väljer vilka delar du vill ta hand om själv – och vilka du vill

överlåta åt oss. I översikten nedan ser du vilka delar som ingår i vår standardleverans. Antingen väljer du att

slutföra bygget i egen regi eller så plockar du till de delar du vill ha hjälp med.

Väljer du en totalentrepenad innebär det i korthet att du har ett kontrakt med oss - eller i princip en leverantör,

en kontakt - som leverarar alla de delar som redovisas nedan och som står för garantier och tidplan.

Arbetsbeskrivning
– vilka delar du tar hand om självvälj
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Grund

Bygga upp grunden med plintar, som en mur
(kryp-grund) eller hel betongplatta. För

sutteränghus blir en del av grunden källare.

Lägga ner rör för dränering och regnvatten.

Markarbeten och schakt

Grävning för grund och dränering. Normalt grov-
planeras tomten runt grunden med jordmassor

som blir över vid grundarbetet.

Vanliga tillval: Parkering och finplanering av tomt.

Projektering

Bygglovsansökan,
ritningar och
handlingar.

Stommonterat
Stommen är rest och vädertät, underlagsboard och bärläkt på tak.

Ytterväggar isolerade och panelade, fönster och ytterdörr(ar)
monterade. Golvspånskiva på golv. (För utförligare information om

vad som levereras och monteras se vår leveransdeklaration.)

Golv och kakel

Golv som furugolv, parkett,
plastmatta eller klinker.

Kakel till badrum och kök.

Målning

Spackling, målning
och tapeter inomhus,

målning utomhus.

VVS

WC, dusch, handfat,
varmvattenberedare.

VVS till köket.

El

El, uppvärmning,
golvvärme och ev.

bastuaggregat.

Snickarmontering Steg 2

Innerväggar klara för målning eller tapetsering.
Betongpannor, vindskivor och hängrännor monterat.

Lister, kök och garderober monterat.

Snickarmontering Steg 3

S
ta
n
d
a
rd
le
v
e
ra
n
s

D
e
la
d

 e
n
tr
e
p
re
n
a
d

Grundläggning och markarbeten upphandlas normalt med en entreprenör på orten. Kontraktet upprättas mellan beställaren och
grundläggaren. Vi kan givetvis förmedla kontakt med grundläggaren. Grundläggningspris för specifik tomt offereras efter besök på

plats så att man kan ta hänsyn till markförhållanden och eventuella nivåskillnader.
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Insektsnät

Underspikning 22x145 mm

Takfotsbräda 22x220 mm

Rännkrok för hängränna

Liggande pärlspont 22x145 mm

Spikläkt 22x45 mm

Vindpapp

45x120 mm stående träregel

45x120 mm hammarband

45x220 mm bärlina

45x120 mm förstärkning över

och under  fönster

45x120 mm liggande syll

120 mm isolering

Diffspärr

28x70 mm glespanel

13 mm invändig gips

Fönster 2 glas

Drevremsa

Fönsterbleck, svart alt vit

Utvändigt foder 22x120 mm

Invändig fönstersmyg

Foder invändigt

Genomskärning torp och fritidshus

Taklist

13 mm invändig gips

45x70 mm Regelstomme

13 mm invändig gips

Golvsockel 70 mm

Betongtakpannor

45x70 mm bärläkt

Underlagsboard

Ventilerad luftspalt

Vindavledare

Fackverkstakstolar

240 mm isolering

Diffspärr

28x70 mm glespanel

13x120 mm furupanel

Allmoge golvsockel 70 mm

Golvspånskiva 22 mm

Isolering 170 mm

Bjälklag 45x170 mm

Blindbottenskiva

Underbräda 22x95 mm (T. imp.)

2
.4
0
0
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Prislista Torp & Fritidshus gäller från 2021-02-01

Lilltorpet 34 432 975 kr

Lilltorpet 34+loft  ( loftet oinrett) 456 765 kr

Torpet 46 531 650 kr

Torpet 46+loft  (loftet oinrett) 575 065 kr

Torpet 46+loft  mansard  (loftet oinrett) 645 820 kr

Torpet 50+loft  med glasveranda (loftet oinrett) 686 310 kr

Moängen 53 649 360 kr

Älvängen 53+loft  (loftet oinrett) 693 165 kr

Björkö 62 692 800 kr

Mälarviken 74 796 535 kr

Tanum 58+loft  förh. väggliv (loftet oinrett) 810 850 kr

Sjöviken74+loft  med inrett loft 922 375 kr

Ramsö 76+loft  förh. väggliv (loftet oinrett) 1 141 920 kr

Storsjöviken 82+loft 998 700 kr

Sandhamn85+loft  (inredd övervåning) 1 091 750 kr
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STANDARD HUSLEVERANS STOMMONTERAT (under tak) Material och montering ingår enligt leveransdeklaration.
Priserna i prislistan gäller detta skick. Priserna är angivna inklusive moms.

Husen levereras direkt från tillverkaren till dig!

Vi lägger ner personligt engagemang.

För oss är varje hus unikt.

2. SNICKARMONTERING STEG 2 (utföres och faktureras av
underleverantör)

Då är huset färdigt utvändigt och invändigt förutom
innerdörrar, listverk, kök och garderober som kunden monterar
själv. Offereras separat.

3. 3SNICKARMONTERING STEG (utföres och faktureras av
underleverantör)

Allt material i innehållsdeklarationen monteras av oss.
Offereras separat.

4 TOTAL- ELLER DELAD ENTREPRENAD.

Huslevereras kan enligt följande:kompletteras

Kostnad för lastmaskin till
lossning av material, kran vid
stomresning, lyft av takpannor
samt byggavfallscontainer
tillkommer.

El, VVS, målning och mattläg-
gning tillkommer.

Besiktning av ventilation och
sotarbesiktning tillkommer.

För utformning av bygglovsrit-
ning och ändringar ingår. Vi
står till tjänst med ytterligare
förslag och ändringar av
ritnings-underlag.

Bankgaranti eller spärrförbin-
delse från er bank vid
beställning.
Kostnad för kontrollansvarig
och besiktningsman ingår ej i
ovanstående priser.

Förutsättningar vid leverans Försäkringar
(tillval)

Byggfels- och färdigställ-
andeförsäkring.

Fraktfritt inom ett avstånd av
30 mil från Avesta, under förut-
sättning att vägen fram till
huset är farbar med lastbil.

Kostnader (t.ex. ställningsbyg-
gande vid suterräng) som
härrör från svåra tomtförhål-
landen tillkommer.

2 års garanti ingår.

Husmodell och byggyta* Pris inkl. moms

*Byggyta

Byggyta är i princip
byggnadens avtryck på
tomten. Boytan är
byggytan minus ytter-
och innerväggar.



Yttertak:

Inklädnad takfot och gavelutsprång

Betongpannor, hängrännor

Takstolar 23° (loft 38°)

Underlagsboard

Läkt 45x70 mm

Isolering 240 mm

Diffspärr

Glespanel 28x70 mm

Profilerad innertakspanel i furu
Tredubbla vindskivor med
snickarglädje 22x170 mm

Ytterväggar (utifrån räknat):

Pärlspont 22x145 mm

Spikläkt 22x45 mm

Vindpapp

Isolering 120 mm

Regelstomme 45x120 mm

Diffspärr

Liggande 28x70 mm

Gips 13 mm

Innerväggar:

Reglar 45x70 mm

Gips 13 mm

Inomhus:

Innerdörrar i massiv obehandlad furu

Dörrtrycken i krom

Garderober vita, släta

Kök Bomankök

Allt listverk i obehandlad furu

Vitvaror: spis, fläkt, kyl/frys

Ytterdörrar och fönster:

Obehandlade tvåglasfönster med
isolerglas och spröjs

Ytterdörr: vitmålad med trycke
i krom
Låscylinder ingår ej.
Utvändiga foder 22x120 mm

Golvbjälklag:

Blindbotten

Underbräda 22x95 mm

Bjälklag 45x170 mm

Isolering 170 mm

Golvspånskiva 22 mm

Utomhus:

Veranda under tak med staket

Uteplatser utanför tak är tillval

(Utvändiga trappor ingår ej)

Material i fet stil monteras av
Jularbostugan, tunn stil av
beställare/kund.

Leveransdeklaration Torp & Fritidshus 2021

så du vill ha det!klartså du vill ha det!klart
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Du kan givetvis uppgradera ditt hus med

t ex 3 glas isolerfönster, eller mer isolering i väggarna.

Vi uppgraderar efter dina önskemål.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Beställ gärna vår broschyr med fritidshus. Se hela vårt utbud av stugor och hus på

www.jularbostugan.se

Tel —0226 181 41

Mail info@jularbostugan.se

Adress 4 , FolkärnaJularbo 8 775 95

Konsten att köpa hus

Vi hoppas att du ska tycka om att bläddra igenom vår broschyr. Ta god tid på
dig att fundera på hur du vill lägga upp ditt husbygge – vad du vill göra själv,

vad du vill att vi ska göra. Det finns olika sätt att arbeta på och med en
Jularbostuga har du goda möjligheter att styra både utformningen av huset
och arbetsprocessen. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder

att utforma sin drömstuga – fråga oss gärna så bistår vi med goda råd.


