
                  Komfort garage & redskabshuse                             
                                                                                                                                                                                                 

Redskabshuse: Kan bruges som garage, redskabsrum, lager, depot mm. 
Solid konstruktion. Kan sammenbygges til dobbelt garage mm.
                                                                                                                            Standard       Redskab+

                         
10 m2.   4 x 2,50 m. 19500           23500
Dobbeltdør.
Bjælkelag  med krydsfinèrgulv kr. 3500. (montage 2500.)
Montage af råhus kr. 10000.  ( inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr. 20000.

16 m2.   4 x 4 m. 23500           27000
Dobbeltdør.
Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 4500. ( montage 3000.)
Montage af råhus kr. 11000. ( inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr. 23000.

20 m2.  4 x 5 m. 27000           33000
Dobbeltdør.
Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 5500. ( montage 3500.)
Montage af råhus kr. 12000. (inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr. 26000.

24 m2.  4 x 6 m. 31000           37000
Dobbeltdør.
Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6000. ( montage 4000.)
Montage af råhus kr. 13000. (inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr. 29000.

28 m2.   4 x 7 m. 35000          41000
Dobbeltdør.
Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6500. ( montage 4500.)
Montage af råhus kr. 14000. (inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr.32000  

32 m2.   4 x 8 m. 40000          45000
Dobbeltdør.
Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 8000 ( montage 5000.)
Montage af råhus kr. 15000 (inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr.35000 

36 m2.     4x9 m. 45000          51000
Dobbeltdør.
Montage af råhus kr. 16000 ( inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr.38000 

40 m2.       4x10 m. 50000.         57000
Dobbeltdør.
Montage af råhus kr. 17000 (inkl. transport.)
Montage af råhus + hytte komplet kr. 41000

Pris for dobbeltgarager:
Listepris x 2 minus 10%
Eks: 24 m2. Standard = 2x 31000 = 62000 - 10% = kr. 55800 
Montage af råhus = 2x13000 = 26000 - 10% =         kr. 23400
Montage af råhus + hytte komplet = 2x29000 x 2 - 10% = kr. 52200
Pris for 48 m2. dobbelgarage inkl montage af råhus = kr. 79200.  ( pr. m2. = kr. 1650.)
Pris for 48 m2. dobbeltgarage inkl. komplet montage = kr. 108000. ( pr. m2. = kr. 2250.)  



Amerikanske træ & Bjælkehuse i cedertræ - Hytter - Garage & redskabshuse  

Ekstra: Tilvalg
Vindue 89x99   fra 1700 kr. pr. stk.
Vindue 95x119 fra 1800 kr. pr. stk.
Vindue 59x59   fra  800 kr. pr. stk.                                                                        
Yderdør med 1 termoglas + 1 pl. fyldning kr. 4500
Terassedør fra kr. 4000. Dobbelt fra kr. 7800.
Carport sokler. 1 stk. 200 kr. + evt. montage 300 kr. pr. stk. ( Forbrug pr. hus fra 9-20 stk.)                                                                       

Priser er inkl. moms. ( Montagepriser gælder i Jylland og på Fyn. Hvis broer og færge kommer der tillæg.)
Leveringstid 1-4 uger.
Priser er afhentet ved lager. Forhør om leveringspriser. 
Prisliste gældende til 1-1 2022. 
Prisliste i henhold til leverancebeskrivelse                                 

Montage af råhus: 
Montage af vægge, tagspær og krydsfinèr på taget.
Sokkel eller punktfundament er ikke inklusiv.

Montage af råhus + hytte komplet:
Montage af vægge, tagspær, krydsfinèr på taget, underpap, tagshingles, stern og vindskedebrædder, topbrædt, 
underbrædder, vindpap på vægge, yderbeklædning, dobbeltdør. Komplet.

Leverancebeskrivelse for Garage &Redskabshuse.
Singlewide: Størrelse 10-16-20-24-28-32-36- 40 m2.
Dobbeltgarage: Størrelse 40-48-56-64-72-80 m2.

Garage & redskabshuse: Standard.
1.   Vægge: 45x95 mm. spærtræ cc 60 cm. (kappet og samlet.) 
2.   Spær: 45x 95 spærtræ cc. 100 cm. (tilskåret.) 
3.   Kiprem: 45x195 mm. 
4.   Standard er nu bedre tag som Redskab + serien, dvs. faste tagplader/krydsfinèr
5.   Underpap  
6.   Tagshingles
7.   Stern: 20x120 mm. stern, vindskedebrædder og dækbrædder.
8.   Underbrædder: 21x 95 mm. Granbrædder. 
9.   Standard er sidehængte dobbeltdøre med beslag løst leveret. 
10.   Inddækninger: Brædder til omramning af dobbeltdør.
11. Yderbeklædning: 19x100 mm. vandrette trykimprægnerede brædder. ( faldende længder. Skal tilskæres.) Alternativt 1 på 2 lodret
12. Hanebånd medfølger: 20 m2.= 1 stk. - 24 m2.= 1 stk. - 28 m2.= 2 stk. - 32 m2.= 3 stk. - 36 m2.= 3 stk. - 40 m2. = 4 stk. 
13. Ved dobbeltgarage lev. limtræsbjælke + lodret stolper i sammenbygning samt ekstra krydsfinèr og over & underpap.
14. Skruer til samling og montage medleveres.

Garage & redskabshuse: Redskab +.    
Yderbeklædning er opgraderet til komposit brædder som Hardiplank. ( bemærk at Hardiplank eller Ivarplank leveres i hele 
længder a ca. 3,6 m.)
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