
JS 46 ”Emil” :-734 135

JS 46 + loft ”Gustav” (loftet oinrett) :-837 780

JS 55 + loft “Johanna” (bastu ingår) :-1 003 395

JS 57 ”Jennifer” (bastu ingår) :-835 535

JS 64 + loft ”Maja” (bastu ingår) :-1 066 460

JS 68 ”Jessica” (bastu ingår) :-985 098

JS 72 + loft ”Sofia” (bastu ingår) :-1 180 025

JS 74 ”Anton” (bastu ingår) :-1 080 820

JS 78 + loft ”Isabelle” (bastu ingår) :-1 244 410

JS 80 + loft “Anna-Lisa” (bastu ingår) :-1 380 365

JS 80 + loft ”Sara” (bastu ingår) :-1 356 575

JS 82 + loft “Ida” (bastu ingår) :-1 370 435

JS 88 + loft “Anna” (bastu ingår) :-1 566 830

JS 88 + loft “Hilde” ”hytte”(bastu ingår) :-1 483 610

JS 97 + loft ”Emelie” (bastu ingår) :-1 523 055

JS 105 (+105) “Cecilia” (pris utan suterrängvån., bastu ingår) :-1 653 810

JS 114 ”Mathias” (bastu ingår) :-1 488 810

Prislista Fjällstugor gäller från 2021-07-01

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

färdigställande-

försäkring.

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.
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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.



Yttertak:

Inklädnad takfot och gavelutsprång

Betongpannor, hängrännor

Takstolar

Underlagsboard

Läkt 45x70 mm

Isolering 240 mm

Diffspärr

Glespanel 28x70 mm

Profilerad innertakspanel i furu
Tredubbla vindskivor med
snickarglädje 22x170 mm

Ytterväggar (utifrån räknat):

Timmerpanel 28x195 mm och
knutar 120x195 mm

Spikläkt 22x45 mm

Vindpapp

Isolering 145 mm

Regelstomme 45x145 mm

Diffspärr

Liggande 45x45 mm med 45 mm
isolering

Gips 13 mm

Innerväggar:

Reglar 45x70 mm

Gips 13 mm

Isolering 45 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

Torkskåp

Ytterdörrar och fönster:

Vitmålade treglasfönster med
isolerglas och spröjs

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

Utomhus:

Veranda med staket

Skidförråd

(Utvändiga trappor ingår ej)

Golvbjälklag (Tillval. Huset monteras
normalt på betongplatta):

Blindbotten

Isolering 220 mm

Bjälklag 45x220 mm

Golvspånskiva 22 mm

Fet stil monteras av Jularbostugan,
tunn stil av kund/beställare.

Leveransdeklaration Fjällstugor 2021

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

Du kan givetvis uppgradera ditt hus med

t ex andra fönster, eller mer isolering i väggarna.

Vi uppgraderar efter dina önskemål.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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