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LAPPLÄNDSKT HANTVERK
AV RÄTTA VIRKET
Vi har ett stort utbud av timmerstugor, friggebodar,
fritidshus, attefallare, bastustugor och bryggor. Alla
våra produkter är tillverkade av oss i Sorsele. Vi gör
det med stolthet och med norrländskt hantverk av
rätta virket.
Att montera en friggebod på tomten är enkelt och
kräver inget bygglov. Vi levererar färdiga byggsatser
som är lätta att montera och vi använder inga dyra
mellanhänder utan ser alltid till att garantera pris
och kvalitet direkt till våra kunder. Dessutom håller
våra friggebodar god kvalitet och vi garanterar att
den kommer att hålla en lång tid framöver och stå väl
emot både vind och lite tuffare väderlek.

I mer än 35 år har vi haft
förtroendet att leverera
stugor till svenska hem.
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Attefallshus
Våra attefallshus fungerar perfekt som
bland annat seniorboende, tonårsboende,
gäststuga, förråd eller till uthyrning. Virket
är av tålig senvuxen fura väl dimensionerat
100% Lappland.

Attefallshus

ATTEFALL 20

TIMMERHUS

En trevlig tvårumsstuga, vardera rum är 10 m2.
Storlek: Utv.mått: 625x315 cm / Inv. mått:
306x306 cm och 306x306 cm (10+10 m²).
Vägg: 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,0x7,65 m Takutskjut: 1,05 m.
Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard plus ett på ena
sidan. 2 st fönster placeras på valfri plats och
hål för dessa tas upp av kund.

38 500:-

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -18
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong. Vikt totalt ca: 1940 kg (per kolli: 750
kg / 700 kg / 450 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till till valspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.
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Attefallshus

ATTEFALL 24

TIMMERHUS

Attefall 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/kök
och ett 9 m² sovrum (15-9). eller 12 m² allrum/kök och ett 12 m²
sovrum (12-12). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i
sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/
bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer
varken interiör eller vitvaror.
Storlek: Utv. mått: 623x385 cm / Inv. mått:
376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²). Utv.
mått: 625x385 cm / Inv. mått: 306x376 cm
och 306x376 cm (12+12 m²)
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120
mm.
Takmått: 2x2,4x7,52 m Takutskjut: 0,9 m
(15x9 m²). 2x2,4x7,69 m Takutskjut: 1,05 m
(12x12 m²).
Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering

48 300:-
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bredvid dörr är standard. 3 st fönster
placeras på valfri plats och hål för dessa tas
upp av kund.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -18
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket +
1 st dörr i kartong. Vikt totalt ca: 2440 kg
(per kolli: 1000 kg / 800 kg / 300 kg / 300 kg
/ 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till till valspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Attefallshus

ATTEFALL TORP 24

TIMMERHUS

Attefall Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/
kök och ett 9 m² sovrum (15-9). Den som vill kan själv regla upp
en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det
till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration.
Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.
Storlek: Utv.mått: 623x385 cm, inv.mått:
376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat trägolv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont
21x95 mm. Vindskivor och takfotsbrädor
22x120 mm.
Takmått: 2x2,4x6,92 m.
Fönster: 4 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard. 3 st fönster
placeras på valfri plats och hål för dessa tas
upp av kund.

48 300:-

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -18
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong. Vikt totalt ca: 2440 kg (per kolli:
1000 kg / 800 kg / 300 kg / 300 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad (takshingelpaket
finns som tillbehör). Handtag och låscylinder
(finns som tillbehör). Spröjs till fönster (finns
som tillbehör). Skruvsats (finns som tillbehör).

inkl. moms
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Attefallshus

ATTEFALL FUNKIS 24

TIMMERHUS

Attefall funkis 24 är en tvårums stuga med ett stort 12 m²
allrum/kök och ett 12 m² sovrum. Den som vill kan själv stoppa
in en mellanvägg i sovrummen och dela till två rum eller göra
det ena till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som
inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.
Storlek: Utv. mått: 625x385 cm / Inv. mått:
306x376 cm och 306x376 cm (12+12 m²).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x170 mm, 22x95 mm hyvlat
spontat trägolv.
Tak: Takåsar 45x170 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 /
22x170 mm.
Takmått: 1x3,96x4,5 m och 1x3,47x4,5 m.
Fönster: 4 st 670x945 mm, 1 st 530x670
öppningsbara med isolerglas och beslag.
Fönster placeras på valfri plats, hål för dessa
tas upp av kund.

82 900:-
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Dörr: 1st 90x190 cm med runt glas.
Grundmålad vit plywood med silverfärgad
sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslisteri karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong. Vikt totalt ca: 2840 kg (per kolli:
1000 kg / 800 kg / 600 kg / 400 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till till valspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Attefallshus

ATTEFALL LOFT 24

TIMMERHUS

Attefall Loft 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m² allrum/
kök och ett 9 m² sovrum med loft (15-9). Den som vill kan själv
regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller
göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som
inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.
Storlek: Utv. Mått: 623x385 cm / Inv.mått:
376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²). Loft
mått inv: 234x376 cm (9 m²).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen
till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm spontat
golv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95-120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -18
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 5 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong. Vikt totalt ca: 3040 kg (per kolli:
1000 kg / 800 kg / 600 kg / 300 kg / 300 kg /
40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Takmått: 2x2,4x7,52 m. Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard. 4 st fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

68 200:-
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Attefallshus

ATTEFALL LOFT TORP 24

TIMMERHUS

Attefall Loft Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m²
allrum/kök och ett 9 m² sovrum med loft (15-9). Den som vill kan
själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum
eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som
inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.
Storlek: Utv. Mått: 623x385 cm / Inv.mått:
376x376 cm och 234x376 cm (15+9 m²) Loft
mått inv: 234x376 cm (9 m²).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen
till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat trägolv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95-120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120
mm.
Takmått: 2x2,4x6,92 m
Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard. 3 st fönster

68 200:-
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placeras på valfri plats och hål för dessa tas
upp av kund.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -18
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 5 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong. Vikt totalt ca: 3040 kg (per kolli:
1000 kg / 800 kg / 600 kg / 300 kg / 300 kg /
40 kg)
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till till valspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

BÄSTA
ATTEFALL-STUGA
2015
UTSEDD AV ALLT
OM FRITIDSHUS
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Attefallshus
NYHET!

ATTEFALL M24
Storlek: Utv. Mått: 610x394,4 cm / Inv.mått:
579,6x364 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler
med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar
med vindduk läkt och påspikad väggpanel
22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och
hammarband 30x95 mm.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x2,656x7,348 m

84 100:-

MODULHUS
Fönster: 1 st 10x6 överkantshängt, 3 st 2-luft
10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster.
U-värde 1,3.
Dörr: 1st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

inkl. moms
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Attefallshus
NYHET!

ATTEFALL M24 TORP
Storlek: Utv. Mått: 394,4x610 cm / Inv.mått:
364x579,6 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95
mm reglar med vindduk läkt och påspikad
väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95
mm och hammarband 30x95 mm.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x2,656x6,958 m.

84 100:-
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MODULHUS

Fönster: 1 st 10x6 överkantshängt, 3 st 2-luft
10x12 öppningsbara vitmålade 2 glasfönster.
U-värde 1,3.
Dörr: 1st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Attefallshus
NYHET!

ATTEFALL M23,7

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 490x484,4 cm / Inv.mått:
459,6x454 cm.

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95mm
reglar med vindduk läkt och påspikad väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm
och hammarband 30x95 mm.

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.

Takmått: 2x3,142x6,148 m.

80 700:-

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

inkl. moms
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Friggebod
Med en friggebod får du ett extra utrymme
på tomten utan krångliga ansökningar eller
dyr montering. Istället kommer du snabbt
igång och kan använda din bod. Varför inte
använda den som extra gäststuga? Eller
till övernattning åt familjemedlemmar på
besök.
Vi levererar färdiga byggsatser som är
lätta att montera och vi använder inga
dyra mellanhänder utan ser alltid till att
garantera pris och kvalitet direkt till våra
kunder.

FRIGGEBOD ORIGINAL 9,9

TIMMERHUS

Stuga med många användningsområden. Gäststuga, vävstuga,
snickarbod, förråd m.m. Ryms även på den mindre tomten.
Storlek: Utv. mått: 315 × 315 cm / Inv. mått:
306 x 306 cm.

Insidan beklädd med plywood. Isolerad -10
°C med infrästa tätningslister i karmen.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm
Takmått: 2x2,0x4,54 m. Takutskjut: 1,05 m.
Fönster: 1 st 670×945 mm bredvid dörr,
öppningsbart med isolerglas och beslag.
Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt .

18 800:-
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Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1040 kg (per kolli: 730 kg / 270 kg / 40 kg)
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Friggebod

FRIGGEBOD LILLTORP 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315 × 255 cm / Inv. mått:
306 x 246 cm.

insidan beklädd med plywood. Isolerad
-10 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till fönster 22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x1,82x4,5 m.
Fönster: 1 st 670×945 mm bredvid dörr,
öppningsbart med isolerglas och beslag.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart spark plåt,

19 800:-

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1110 kg (per kolli: 800 kg / 270 kg / 40 kg)
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.
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Sedan friggeboden kom på 80-talet har
vi fått förtroendet att leverera mer än
35.000 stugor till svenska hem.
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Friggebod

FRIGGEBOD FUNKIS 12

TIMMERHUS

FRIGGEBOD TVÅ RUM 15

Storlek: Utv. mått: 475 × 255 cm / Inv. mått:
466 x 246 cm.

sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen.

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått inre
rum: 210x306 cm yttre rum: 251,5x306 cm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont. Mellanväggen som delar
av stugan är inknutad och har ett 80x190 cm
hål upptaget på mitten.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120
mm. Takmått: 1x3,33x5,4 m.
Fönster: 3 st 670x1200mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag.
Dörr: 1st 90x190 cm med runt isolerglas.
Grundmålad vit plywood med silverfärgad

31 900:-
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Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1270 kg (per kolli: 900 kg / 320 kg / 50 kg).

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar. Se
fliken tillbehör.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Fönster: 3 st 670x945 mm, öppningsbara med
isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid
dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri
plats och hål för dessa tas upp av kund.

Takmått: 2x2,0x6,15 m Takutskjut: 1,05 m.

33 000:-

inkl. moms

TIMMERHUS

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -10
°C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1490 kg (per kolli: 1100 kg / 350 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Friggebod

FRIGGEBOD ORIGINAL 15

TIMMERHUS

TIMMERHUS
Pris:
FRIGGEBOD KOMBI
1524 700:-

Storlek: Utv. mått: 385x385 cm / Inv. mått:
376x376 cm.

insidan beklädd med plywood. Isolerad -10
°C med infrästa tätningslister i karmen.

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått
förrådsdel: 150,8x306 cm stugdel: 310,7x306 cm

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,4x5,1 m Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 1 st 670×945 mm bredvid dörr,
öppningsbart med isolerglas och beslag.
Dörr: 1 st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,

24 700:-
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Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1290 kg (per kolli: 900 kg / 350 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,0x5,4 m.
Fönster: 2 st 670x945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönsterplacering
bredvid dörr standard. 1st fönster placeras på
valfri plats och hål för detta tas upp av kund.

34 100:-

inkl. moms

Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. 1st 90x190 cm tät. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 2 st
ytterdörrar i kartong, fönster som ingår
packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt
ca: 1680 kg (per kolli: 1100 kg / 350 kg / 40
kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör

POPULÄR
MODELL!
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Friggebod

FRIGGEBOD TORP 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått:
466x306 cm.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1340 kg (per kolli: 950 kg / 350 kg / 40 kg)

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,0x5,4 m.
Fönster: 1 st 670×945 mm bredvid dörr,
öppningsbart med isolerglas och beslag.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad -10
°C med infrästa tätningslister i karmen.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör

30 800:-

FRIGGEBOD FUNKIS 15

inkl. moms

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått:
466x306 cm.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1400 kg (per kolli: 1000 kg / 350 kg / 50 kg).

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x3,9x5,4 m.
Fönster: 3 st 670x1200mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag.
Dörr: 1st 90x190 cm med runt isolerglas.
Grundmålad vit plywood med silverfärgad
sparkplåt. Isolerad -18 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
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Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör

36 300:-
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"

Torpet finns även
som 9,9 & 24 m2

03
Förråd

Sorselestugan producerar förråd och
redskapsbodar som fungerar för alla
användningsområden. Med nya regler är
det idag också lättare att få bygglov för
förrådsbodar av lite större mått.
Dessutom kan du alltid bygga upp till 15
kvm utan att behöva ansöka om lov.

FÖRRÅD 4 ED
Storlek: Utv.mått: 207x207 cm / Inv. mått:
200,2x200,2 cm.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm tät. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket +1 st dörr
i kartong Vikt totalt ca: 630 kg (per kolli: 420
kg / 180 kg / 30 kg).

Takmått: 2x1,48x3,12 m,
Takutskjutet fram: 0,6 m

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

12 500:-

inkl. moms

FÖRRÅD 4 PD
Storlek: Utv.mått: 207x207 cm / Inv. mått:
200,2x200,2 cm.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

TIMMERHUS
Dörr: 1st pardörr 130x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan
beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med
infrästa tät- ningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket +1 st
pardörr i kartong Vikt totalt ca: 640 kg (per
kolli: 420 kg / 180 kg / 40 kg).

Takmått: 2x1,48x3,12 m,
Takutskjutet fram: 0,6 m.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

14 000:-

inkl. moms
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Förråd

TOAFÖRRÅD 6,5
Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått:
114,3x200,2 cm och 190,5x200,2 cm.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer, inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x2,02x4,5 m och 1x0.86x4,5 m
Takutskjut på ena sidan: 1,05 m.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 2 st
dörrar i kartong. Vikt totalt ca: 800 kg (per
kolli: 530 kg / 200 kg / 40 kg / 30 kg).

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått:
114,3x200,2 cm och 190,5x200,2 cm.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer, inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x2,02x3,8 m och 1x0.86x3,8 m

20

Övrigt: Foderbrädor till dörrar och fönster
22x120 mm.

inkl. moms

FÖRRÅD 6,5

18 400:-

Dörr: 1st 70x190 cm tät. 1 st Pardörr
130x190 tät. Panel på utsidan, insidan
beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med
infrästa tätningslister i karmen.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Fönster: 1 st 530x670 mm, öppningsbart
med 2-glas isolerglas och beslag. Fönstret
placeras på valfri plats och hål för det tas
upp av kund.

20 000:-

TIMMERHUS
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Dörr: 1st 70x190 cm tät. 1st Pardörr
130x190 tät. Panel på utsidan, insidan
beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med
infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 2 st
dörrar i kartong Vikt totalt ca: 800 kg (per
kolli 530 kg / 200 kg / 40 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

Förråd

FÖRRÅD 9,9
REKTANGULÄR
Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått:
378,2x248,2 cm
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg (per
kolli: 650 kg / 250 kg / 50 kg).

Takmått: 2x1,85x4,8 m,
Takutskjut fram: 0,9 m

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

17 500:-
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FÖRRÅD 9,9 FK
Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått:
150,8x246 cm och 220,7x246 cm
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x1,85x4,54 m.

27 500:-

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 vänsterhängd tät.1st
pardörr 130x190 cm tät. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslisteri karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 1100 kg (per
kolli: 800 kg / 250 kg / 50 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

inkl. moms
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Förråd

FÖRRÅD 9,9
KVADRATISK
Storlek: Utv. mått: 315x315 cm / Inv. mått:
308,2x308,2 cm
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg
(650 kg / 250 kg / 50 kg).

Takmått: 2x2x4,54 m,
Takutskjut fram: 1,05 m

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

17 500:-
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FÖRRÅD TORP 9,9
Storlek: Utv. mått: 385 × 255 cm / Inv. mått:
378,2 x 248,2 cm
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm
Takmått: 2x1,85x4,54 M.

17 500:-
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TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 950 kg (per
kolli: 650 kg / 250 kg / 50 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

Förråd

FÖRRÅDSBOD 15
KVADRATISK
Storlek: Utv. mått: 385x385 cm / Inv. mått:
378,2x378,2 cm.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

TIMMERHUS

Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 1200 kg (per
kolli: 800 kg / 350 kg / 50 kg).

Takmått: 2x2,4x5,14 m,
Takutskjut fram: 0,9 m.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

20 900:-
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ATTEFALL FÖRRÅD 24
Storlek: Utv. mått: 625x385 cm / Inv. mått:
306x376 cm och 306x376 cm (12+12 m²).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.

TIMMERHUS

Takmått: 2x2,4x7,48 m.
Dörr: 1st pardörr 160x190 cm tät. Panel på
utsidan med svart sparkplåt, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr 22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

Vikt: Förrådet levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket + 1 st
pardörr i kartong. Vikt totalt ca: 2300 kg
(per kolli ca: 900kg / 750kg / 300kg / 300kg
/ 50kg).

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som tillbehör.

44 600:-
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04
Garage

Sorselestugans garage är ett mycket
välbyggt och så långt det är möjligt
prefabricerat. Marknadens mest förberedda
byggsats vi har förberett så långt det är
möjligt för att du som kund ska få ett lättmonterat garage, jämför gärna. Till det så
har vi Marknadsledande Hörmann portar
som också borgar för kvalité du får helt
enkelt ett garage som du kommer att bli
mycket nöjd med.

NYHET!

ATTEFALL GARAGE M24

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 610x394,4 cm / Inv.mått:
579,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan,
modell varierar beroende på pris.

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95
mm reglar med vindduk läkt och påspikad
väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95
mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd
2,4 m från platta.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.

Isolering: Garaget är i grunden helt
oisolerat.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Takmått: 2x2,656x7,348 m
Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Inkl. isolerad slagport 76 100:Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) 82 600:-
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KÖP TILL
ELSTYRD
PORTMOTOR

Garage
NYHET!

NYHET!

GARAGE M28,8 1
Storlek: Utv. Mått: 730x394,4 cm / Inv.mått:
699,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler
med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar
med vindduk läkt och påspikad väggpanel
22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och
hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från
platta.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x2,656x8,548 m

GARAGE M29,5

MODULHUS
Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3
Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan,
modell varierar beroende på pris.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Garaget är i grunden helt
oisolerat.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Inkl. isolerad slagport 82 800:Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) 89 300:-

inkl. moms

Storlek: Utv. Mått: 610x484,4 cm / Inv.mått:
579,6x454 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler
med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar
med vindduk läkt och påspikad väggpanel
22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och
hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m
från platta.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x3,142x7,348 m

MODULHUS
Fönster: 3 st 6x10 överkantshängt
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3
Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs. 1 st Garageport 25x21 se nedan,
modell varierar beroende på pris.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Garaget är i grunden helt
oisolerat.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Inkl. isolerad slagport 83 400:Inkl. isolerad takskjutport (LPU 42) 89 900:-

inkl. moms
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Garage

GARAGEPORT SLAGPORT

GARAGEPORT LPU 42 TAKSKJUTPORT

En garageport av gammal modell som står sig än idag.
Garageporten är avsedd för uppvärmda utrymmen. Dörrbladen
består av ramträ och isolering i 45 mm tjocklek. Sedan limmas
plywood på båda sidor. På utsidan spikas panel av furu. -18°.

Takskjutportar öppnas vertikalt, vilar under taket och sparar på
så sätt plats. Denna konstruktion ger dig maximal plats både i och
framför garaget. Takskjutportar kan installeras i alla garageöppningar och dessutom är de optimalt förseglade med permanent
elastiska och väderbeständiga tätningar på alla fyra sidor.

Bredd (mm)

2500

Höjd (mm)

2100

Bredd (mm)

2500

Tjocklek (mm)

45

Höjd (mm)

2125

Färg

Omålad

Tjocklek (mm)

42

Modell

Sorseledörren

Färg

Vit

Profil
Typ

Träpanel på utsidan, plywood på insidan

Förpackning

B 2540 D 400 H 700mm

Slagport, isolerad -18°

Modell

LPU40 Woodgrain

Yta

Stående panel

Nyans

Vit

Profil

M-Profil

RAL-Färg

RAL 9016

Typ

Takskjutport

Yta

Woodgrain

7 100:-
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13 600:-
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Garage

HANDSÄNDARE
HSE 4 BISECURE

HANDSÄNDARE
FIT 1 BISECURE

handsändare med 4 knappar

handsändare med 1 knapp

750:-

inkl. moms

875:-

inkl. moms

HANDSÄNDARE
HSZ 4 BISECURE

KODLÅS FCT 3
BISECURE KODLÅS

handsändare med 1 knapp

Kodlås för 3 funktioner

750:-

inkl. moms

750:-

KOMFORT OCH SÄKERHET FÖR DITT HEM
inkl. moms

GARAGEPORTSMOTOR PROMATIC

GARAGEPORTSMOTOR SUPRAMATIC

garageportsmotor

garageportsmotor

4 800:-
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6 600:-

Garageportsmotorer

inkl. moms

Vem gillar att gå ut ur bilen i vind och väder eller mitt på natten, bara för att öppna garaget.
Med en Hörmann garageport har du alltid "fri
infart", eftersom du öppnar din garageport
snabbt, bekvämt och säkert med handsändare
från bilen. Hörmann erbjuder innovativ teknik
med den bekväma och snabba SupraMatic,
standardmotorn ProMatic och den batteridrivna motorn ProMatic-Akku, för garage utan
strömförsörjning.
Radiosystemet BiSecur är standard för alla
garageportsmotorer. Det smarta fjärrsystemet
BiSecur från Hörmann har en funktion för
information om portstatus, unika komfort- och
säkerhetsfunktioner samt en exklusivt designad handsändare.

05

Bastustuga

BASTU 4

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 207x207 cm / Inv. mått:
198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

Att få koppla av med ett härligt bastubad
hemma är något som många önskar sig.
Hos oss kan du köpa en monteringsklar
byggsats och bygga ihop din alldeles egna
bastustuga eller flotte utan krångel.
Våra bastustugor finns i flera olika storlekar.
Allt ifrån den mindre, enklare varianten, till
större modeller med omklädningsdel som
även kan användas som sovstuga.

28

Takmått: 2x1,48x3,12 m Takutskjut: 0,6 m.
Fönster: 1 st 530×670 mm, öppningsbart
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålet tas upp av kund.

14 300:-

inkl. moms

Dörr: 1 st 70x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.

KAMINPAKET
VÄLJER DU
SJÄLV EFTER
BEHOV

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 680
kg (per kolli: 430 kg / 220 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Sorselestugan - Medlem av
Svenska Bastuakademien

Bastustuga

BASTUSTUGA FUNKIS 5
Storlek: Utv. mått: 207x255 cm / Inv. mått:
198x246 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x2,83x3,35 m.
Fönster: 2 st 670x1200 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag.

21 900:-

TIMMERHUS

Dörr: 1 st 70x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st
bastulavar med fästen.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 790
kg (per kolli ca: 550 kg / 210 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

inkl. moms

Vår minsta funkisbastu
med gott om utrymme för
3-5 personer
29

Bastustuga

BASTUSTUGA 6,5
Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 103,5x198 cm, bastudel
198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x1,48x4,1 m Takutskjut: 0,6 m.
Fönster: 1 st 530×670 mm, öppningsbart
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålet tas upp av kund.

20 900:-

30
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TIMMERHUS

Dörr: 1st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas
och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr
70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt: ca: 960 kg (per kolli 630
kg / 270 kg / 30 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

BASTUSTUGA 6,5 BL
Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 103,5x198 cm, bastudel
198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv
i bastudel och omklädningsdel.

TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas
och spröjs.Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänk med fästen i omklädningsrum.

Takmått: 2x1,48x4,1 m Takutskjut: 0,6 m.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i
virkespaketen. Vikt totalt: ca: 990 kg (per kolli
660kg / 270 kg / 30 kg / 30 kg).

Fönster: 2 st 670×945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålen tas upp av kund.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

23 100:-

inkl. moms

Bastustuga

BASTUSTUGA FUNKIS 8
Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm.
Bastudel: 198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm
Takmått: 1x2,83x4,7 m.
Fönster: 2 st 670x1200 mm och 1 st 530x670
mm, öppningsbara med isolerglas och
beslag, valfri placering och hålen tas upp av
kund.

29 400:-
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TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan
beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med
infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänkar med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1090 kg (per kolli ca:
780 kg / 250 kg / 30 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

BASTUSTUGA 8 BL
Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm.
Bastudel: 198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv
i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x1,48x4,8 m Takutskjut: 0,6 m.
Fönster: 2 st 670×945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålen tas upp av kund.

24 100:-

TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas
och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänk med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i
virkespaketen. Vikt totalt ca: 1120 kg (per
kolli ca:740 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

inkl. moms
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Bastustuga

BASTU 8

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm.
Bastudel: 198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv
i bastudel och omklädningsdel.

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med isolerglas
och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.

Takmått: 2x1,48x4,8 m Takutskjut: 0,6 m.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1080 kg (per kolli ca:
700 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).

Fönster: 1 st 530×670 mm, öppningsbart
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålet tas upp av kund.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.

21 900:-
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Utsedd till bästa
bastu 2014

– ALLT OM FRITIDSHUS NR. 04
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Bastustuga
NYHET!

BASTU FUNKIS 8 DL
Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm. Bastudel:
198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x2,85x4,5 m.
Fönster: 1 st 670×1200 mm i bastudelen
samt 1 st 530x670 mm med valfri placering
och hålet tas upp av kund. Samtliga är öpp ningsbara med isolerglas och beslag.

29 500:-

TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med stort
isolerglas. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr
70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänk med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1090 kg (per kolli ca:
780 kg / 250 kg / 30 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

inkl. moms
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Bastustuga

BASTUSTUGA 8 DL
Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 173,5x198 cm.
Bastudel: 198x198 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x1,48x4,5 m.
Fönster: 1 st 670×1200 mm i bastudelen
samt 1 st 530x670 mm med valfri placering
och hålet tas upp av kund. Samtliga är öppningsbara med isolerglas och beslag.

25 800:-
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TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 70x190 cm med stort
iso lerglas. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastu dörr
70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
1 st bänk med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1120 kg (per kolli ca:
740 kg / 320 kg / 30 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

BASTUSTUGA FUNKIS 9,9
Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 125,5x246 cm.
Bastudel: 246x246 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och
spontat trägolv i omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm
Takmått: 1x2,83x4,7 m.
Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, valfri placering
och hålen tas upp av kund.

34 800:-
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TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas
och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen samt
2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i
virkespaketen. Vikt totalt ca: 1320 kg (per
kolli ca: 950 kg / 300 kg / 40 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Bastustuga

BASTU 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x315 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 150,75x306 cm.
Bastudel: 150,75x306 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,0x4,54 m Takutskjut: 1,05 m.
Fönster: 1 st 670×945 mm bredvid dörr,
öppningsbart med isolerglas och beslag,
fönsterplacering bredvid dörr standard.

26 400:-
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Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med isolerglas
och spröjs.Panel på utsida, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 4 st bastulavar med fästen, vill
man så kan man placera någon av dessa
lavar/bänkar i omklädningsrummet.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1240 kg (per kolli ca:
900 kg / 270 kg / 40 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

FUNKISBASTU 12
Storlek: Utv. mått 475x255 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 215,5x246 cm.
Bastudel: 246x246 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv
i bastudel och omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 1x3,31x5,4 m.
Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag. 2 st är placerade
bredvid varandra i bastudelen samt 1 st
placeras på valfri plats och hål tas upp av kund.

38 100:-

TIMMERHUS
Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med runt
isolerglas. Grundmålad vit plywood med
silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med
infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st
bastulavar med fästen.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr och 1st bastudörr i kartong, fönster
som ingår packas normalt in i virkespaketen.
Vikt totalt ca: 1450 kg (per kolli ca: 1050 kg /
320 kg / 50 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.
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Bastustuga

FUNKISBASTU 15
Storlek: Utv. mått 475x315 cm / Inv. mått
omklädningsdel: 215,5x306 cm.
Bastudel: 246x306 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad
mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och
spontat trägolv i omklädningsdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor.
Takmått: 1x3,9x5,4 m.
Fönster: 3 st 670x1200 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag. 2 st är placerade
bredvid varandra i bastudelen samt 1 st
placeras på valfri plats och hål tas upp av kund.

42 500:-

36

inkl. moms

TIMMERHUS

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med runt
isolerglas. Grundmålad vit plywood med
silverfärgad sparkplåt. Isolerad -18 °C med
infrästa tätningslister i karmen. 1 st bastudörr 70x190 cm med stort glas.
Övrigt: Foder till fönster och dörr. 2 st
bastulavar med fästen.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1610 kg (per kolli ca:
1180 kg / 350 kg / 50 kg / 30 kg).
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

BASTU 15

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått:475x315 cm / Inv. mått
stugdel 306x306 cm bastudel: 155,5x306 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm spontat golv
i stugdel.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor.
Takmått: 2x2,0x6,15 m Takutskjut: 1,05 m
är standard.
Fönster: 3 st 670x945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönsterplacering
bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

38 500:-
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Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med
isolerglas och spröjs. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.1 st bastudörr 70x190
cm med stort glas.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. 3 st bastulavar med fästen.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1
st ytterdörr och 1 st bastudörr i kartong,
fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1520 kg (per kolli:
1100 kg / 350 kg / 40 kg / 30 kg)
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

"

Vi bygger av 100 procent
lappländskt virke, senvuxen
Fura från Lapplands inland.
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Fritidshus
På Sorselestugan har vi producerat fritidshus
av hög kvalitet i över trettio år. Vi garanterar
alltid bästa service och snabba leveranser
till våra kunder. För dig som vill bygga ditt
fritidshus på egen hand är våra monteringsfärdiga byggsatser ett självklart alternativ.
De är lätta att sätta ihop och kommer med
en fullständig beskrivning.
Tack vare att vi levererar våra fritidshus utan
mellanhänder kan vi hålla nere kostnaderna
och samtidigt hålla standarden i topp. Ett
gediget arbete helt enkelt!
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FRITIDSHUS 30
Storlek: Utv. mått: 766x385 cm / Inv. mått
inre rum: 376x376 cm,
yttre rum: 376x376 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen
till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,4x8,9 m Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 4 st 670x945 mm, öppningsbara med
isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid
dörr standard. 3 st fönster placeras på valfri
plats och hål för dessa tas upp av kund.

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad
-18 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
2510 kg (per kolli: 1000 kg / 800 kg / 350 kg /
320 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

55 000:-
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Fritidshus
NYHET!

FRITIDSHUS M30
Storlek: Utv. Mått: 610x484,4 cm / Inv.mått:
579,6x454 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler
med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar
med vindduk läkt och påspikad väggpanel
22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och
hammarband 30x95 mm. Vägghöjd 2,4 m från
platta.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x3,142x7,348 m

87 400:-
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NYHET!
MODULHUS

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3
Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

FRITIDSHUS M28,8 1

MODULHUS

Storlek: Utv. Mått: 730x394,4 cm / Inv.mått:
699,6x364 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.

Fönster: 4 st 2-luft 10x12 öppningsbara
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3

Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler
med ett 2-3 regelsystem med 30x95 mm reglar
med vindduk läkt och påspikad väggpanel
22x120 mm (omålad). Syll 45x95 mm och
hammarband 30x95 mm. . Vägghöjd 2,4 m
från platta.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm

Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Takmått: 2x2,656x8,548 m

93 900:-
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Fritidshus
NYHET!

NYHET!

FRITIDSHUS M28,8 2
Storlek: Utv. Mått: 394,4x730 cm / Inv.mått:
364x699,6 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95
mm reglar med vindduk läkt och påspikad
väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95
mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd
2,4 m från platta.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95 mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x2,656x8,158 m

93 900:-

40

inkl. moms

MODULHUS

Fönster: 4 st 2-luft 10x12 öppningsbara
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3
Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

FRITIDSHUS M30 3
Storlek: Utv. Mått: 484,4x610 cm / Inv.mått:
454x579,6 cm. Total höjd 3,68 m inkl. platta
15 cm.
Vägg: Väggstommen består utav väggmoduler med ett 2-3 regelsystem med 30x95
mm reglar med vindduk läkt och påspikad
väggpanel 22x120 mm (omålad). Syll 45x95
mm och hammarband 30x95 mm. Vägghöjd
2,4 m från platta.
Tak: Färdiga takstolar cc1200 anpassade
standard efter snözon 3,5. Underlagstak med
45x95mm rote, vindskivor och takfotsbrädor
i 22x145 mm. Underspikning i 22x120 mm
samt glespanel för invändig montering i
28x70 mm.
Takmått: 2x3,142x6,958 m

88 300:-
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MODULHUS

Fönster: 3 st 2-luft 10x12 öppningsbara
vitmålade 2 glasfönster. U-värde 1,3
Dörr: 1 st 10x21 vitmålad med glas och
spröjs.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, handtag
och låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mer information kommer under
våren 2019

Fritidshus

FRITIDSHUS 35

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 960,2x385 cm / Inv.
mått mittre rum: 376x376 cm, yttre rum:
283,1x376 cm.

plywood. Isolerad -18 °C med infrästa
tätningslister i karmen. 2 st innerdörrar
80x200cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont. Mellanväggarna som delar
av stugan levereras med hål för innerdörrar,
placering se ritning. Det går även att göra
öppningen i mellanväggen större ifall man
vill ha en mer öppen planlösning.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95
mm spontat golv.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 4 st virkespaket samt 1
st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar i
kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 3500 kg (per
kolli: 1100 kg / 800 kg / 800 kg / 700 kg / 40
kg / 30 kg / 30 kg).

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,4x10,29 m.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.

Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönsterplacering
bredvid dörr standard. 4st fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med
isolerglas och spröjs. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med

93 700:-
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Trots sin storlek är våra fritidshus
lika lättmonterade som en friggebod.
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Fritidshus

FRITIDSHUS 40
Storlek: Utv. mått: 960,2x385 cm Farstukvist
195,1x385 cm. Inv. mått mittre rum: 376x376
cm yttre rum: 283,1x376 cm, (något
mindre än på ritningen nedan). Farstukvist:
376x190,6 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont. Mellanväggarna som delar
av stugan levereras med hål för innerdörrar,
placering se ritning. Det går även att göra
öppningen i mellanväggen större ifall man
vill ha en mer öppen planlösning.
Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95
mm spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.
Vindskivor och takfotsbrädor 22x120 mm.
Takmått: 2x2,4x10,29 m / Farstukvist
2x2,4x2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönsterplacering
bredvid dörr standard. 4st fönster placeras på
valfri plats och hål för dessa tas upp av kund.

106 900:-

TIMMERHUS
Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med
isolerglas och spröjs. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen. 2 st innerdörrar 80x200
cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm. De yttre rummen är något
mindre än på ritningen nedan.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 5 st virkespaket samt
1 st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 4200 kg (per
kolli: 1100 kg / 800 kg / 800 kg / 800 kg /
600 kg / 40 kg / 30 kg / 30 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mellanvägg som delar av
"farstudelen" ingår ej!
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Bilden föreställer
fritidshus 50. De yttre
rummen i fritidshus 40
är något mindre än på
ritningen
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Fritidshus

FRITIDSHUS 50
Storlek: Utv. mått: 1148,2x385 cm.
Farstukvist 195,1x385 cm. Inv. mått mittre
rum: 376x376 cm yttre rum: 377,1x376 cm.
Farstukvist 376x190,6 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont. Mellanväggarna som delar
av stugan levereras med hål för innerdörrar,
placering se ritning. Det går även att göra
öppningen i mellanväggen större ifall man
vill ha en mer öppen planlösning.
Golv: Golvåsar 45x195 mm, 22x95
mm spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,4x12,1 m / Farstukvist
2x2,4x2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 5 st 670x945 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönsterplacering
bredvid dörr standard. 4 st fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.

132 200:-

TIMMERHUS
Dörr: 1 st ytterdörr 90x190 cm med
isolerglas och spröjs. Panel på utsidan
med svart sparkplåt, insidan beklädd med
plywood. Isolerad -18 °C med infrästa tätningslister i karmen. 2 st innerdörrar 80x200
cm inkl dörrhandtag och nyckelskylt.
Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 5 st virkespaket samt
1 st ytterdörr i kartong och 2 st innerdörrar
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 4500 kg (per
kolli: 1100 kg / 900 kg / 900 kg / 900 kg /
600 kg / 40 kg / 30 kg / 30 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.
OBS! Mellanvägg som delar av
"farstudelen" ingår ej!
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Loftstuga
Med en loftstuga från Sorselestugan ökar
du inte bara trivselfaktorn på tomten. Det
är också ett bra sätt att skaffa lite extra
utrymme för gäster eller extra familjemedlemmar som kommer och hälsar på.
Sorselestugan har producerat timrade stugor
för montering i över trettio år. Vi garanterar
alltid högsta kvalitet och levererar till dig utan
dyra mellanhänder.

LOFTSTUGA 9,9
Storlek: Utv. Mått: 315x315 cm / Inv.mått:
306x306 cm. Loft mått inv: 200x306 cm
(Veranda utv: 125,5x315 cm).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,0x4,54 m Takutskjut: 1,05 m.
Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara med
isolerglas och beslag. Fönsterplacering bredvid
dörr samt på valfri långsida är standard. 1 st
530x670 cm loftfönster som placeras valfri
plats och hål för detta tas upp av kund.

33 000:-
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TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad
-10 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm. Veranda 4 m².
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1400 kg
(per kolli: 900 kg / 460 kg / 40 kg)
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Loftstuga

LOFTSTUGA 15
Storlek: Utv. Mått: 385x385 cm / Inv.mått:
376x376 cm. Loft mått inv: 200x306 cm
(Veranda utv: 134x385 cm).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,4x5,1 m Takutskjut: 0,9 m.
Fönster: 3 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard. 2 st fönster
placeras valfri plats och hål för detta tas upp
av kund.

44 000:-
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TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad
-10 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm. Veranda 5 m².

LOFT TORP 15
Storlek: Utv. Mått: 475x315 cm /
Inv.mått: 466x306 cm.
Loft mått inv: 200x306 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1850 kg (per
kolli: 1100 kg / 560 kg / 150 kg / 40 kg).

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och
låscylinder finns som tillbehör

Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.

Takmått: 2x2,0x5,40 m.
Fönster: 2 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
på vardera sida om dörr är standard. 1 st
530x670 cm loftfönster som placeras valfri
plats och hål för detta tas upp av kund.

39 600:-

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad
-10 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 3 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 1690 kg (per
kolli: 1150 kg / 500 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, veranda, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

inkl. moms
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Loftstuga

LOFTSTUGA 30
Storlek: Utv. Mått: 766x385 cm / Inv.mått:
376x376 cm och 376x376 cm. Loft mått inv:
200x376 cm (Veranda utv: 134x385 cm).
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont samt en inknutad mellanvägg. Mellanväggen som delar av stugan
levereras hel utan öppning. Kunden får själv
ta upp och anpassa öppningen i mellanväggen
till en större eller till en alt. två mindre
dörröppningar efter eget önskemål.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 2x2,4x8,9 m Takutskjut: 0,9 m.

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan med svart sparkplåt,
insidan beklädd med plywood. Isolerad
-18 °C med infrästa tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm. Veranda 5 m².
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 6 st virkespaket + 1 st dörr
i kartong, fönster som ingår packas normalt
in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 3440 kg (per
kolli: 1000 kg / 800 kg / 600 kg / 450 kg /
400 kg / 150 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och
låscylinder finns som tillbehör.

Fönster: 5 st 670x945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag. Fönsterplacering
bredvid dörr är standard. 4 st fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.

76 000:-

46
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30 M 2 STUGA
+ 8 M 2 LOFT

08

Grillkåta
& Lusthus
Bjud in vännerna till grillfest! Med en grillkåta från Sorselestugan har ni inte bara
skydd för växlande väder – ni får också ett
trivsamt utrymme att umgås på. Varför inte
inreda med lite extra roliga tillbehör och
grillverktyg? På Sorselestugan är vi stolta
över våra grillkåtor. Vi använder alltid norrländskt virke och alla våra modeller är enkla
att bygga.
Kanske vill du skapa en plats att dra dig
tillbaka på under ljusa sommarkvällar? Med
ett lusthus från Sorselestugan skapar du
enkelt en mysig stämning på tomten eller
vid sommarstugan.

GRILLKÅTA 9,9
Storlek: 342x342 cm.
Vikt: Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras
som byggsats och kommer normalt i 1 st
virkespaket, 1 st pall med takshingel samt
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketet.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.

TIMMERHUS
Dörr: 1st 70x160 cm med fiskbenspanel på
utsida, plywood på insidan.
Övrigt: 7 st bänkar invändigt. Syllring av
tryckimpregnerat 45×95 mm.
Ingår ej: Eldstad med rökrör och
kåpa, spröjs till fönster, skruvsats,
handtag och låscylinder finns som
tillbehör.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv.
Tak: Takåsar 45x95 mm, råspont 21x95
mm. Toppring med fäste för takåsar, topptallrik med skyddshuv samt takshingel.
Fönster: 4 st 670x530 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag.

34 100:-

KÖP TILL
EN ELDSTAD
9 900:inkl. rökrör & kåpa
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LUSTHUS 9,9

TIMMERHUS

Storlek: 342x342 cm.

med skyddshuv samt takshingel.

Vikt: Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som
byggsats och kommer normalti 1 st virkespaket, 1 st pall med takshingel samt 1 st pall
med dörr och fönster. Vikt tyngsta kollit
ca: 600 kg.

Fönster: 7 st 1215x980 mm, öppningsbara
med isolerglas och beslag samt löstagbara
spröjs.

Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv.
Tak: Takåsar 45x95 mm, råspont 21x95 mm.
Toppring med fäste för takåsar, topp tallrik

38 500:-

Dörr: Mått 945x1890 mm. Dubbeldörr med
glas och panel, löstagbara spröjs, handtag
och låscylinder.
Övrigt: Raka och profilerade takfotsbrädor,
fönster och dörrfoder. Täckbräda för väggband. Takdekoration. Syllring av tryckimpregnerat 45×95 mm.
Ingår ej: Skruvsats finns som
tillbehör.

inkl. moms
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09

Lekstuga
Marknadens Rejälaste Lekstuga. Stabil,
rejäl och rymlig lekstuga anpassad för
de vildaste fantasier och busfrön.

LEKSTUGA 4
Storlek: 207 x 207 cm. Veranda 85 x 207 cm
Vikt: ca: 600 kg, stugan levereras som
byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som
ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt
tyngsta kollit ca: 450 kg.
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att
man kan isolera både golv, tak och väggar.
Vägg: 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
trallgolv.

11 700:-

48
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TIMMERHUS
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller
liknade.
Takmått:1x1,48x3,12 m. Takutskjut 0,7 m.
Fönster: 1 st 670x530 mm, öppningsbart
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri långsida. (Spröjs ingår ej.)
Dörr: 1st 70x160 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd
med plywood
Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder
till fönster och dörr. Veranda.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

BARNEN VILL
OCKSÅ HA
FINT!

10

Spiketält
Ett spiketält är perfekt som förgård till
husvagn eller husbil men fungerar också
bra som gäststuga eller extra förråd.
Sorselestugan har ett antal praktiska
modeller i olika storlekar att välja mellan
– från ”minstingen” på 6,5 kvm till den
största förstugan på 15 kvm.

SPIKETÄLT 15
Storlek: Utv. mått: 475x315 cm / Inv. mått:
466x306 cm.
Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.
Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Loft: Loftåsar 45x135 mm, 21x95 - 120 mm
hyvlat och spontat golv. Stege till loftet.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 1x3,9x5,4 m Takutskjut 0,3 m.
Fönster: 2 st 670×945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.

30 800:-

TIMMERHUS
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd
med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa
tätningslister i karmen.
Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.
Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1390 kg (per kolli: 1000 kg / 350 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.

VÄLKOMMEN
EXTRAYTA TILL
HUSVAGNEN

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.
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Spiketält

SPIKETÄLT 6

TIMMERHUS

SPIKETÄLT 9,9

TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 315x207 cm / Inv. mått:
306x198cm.

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa
tätningslister i karmen.

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått:
376x246 cm.

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa
tätningslister i karmen.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.

Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.

Takmått: 1x2,83x4,0 m Takutskjut 0,5m.
Fönster: 1 st. 670×945 mm öppningsbart
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri plats och hål för detta tas upp av
kund.

Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

Dörr: 1st 70x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

SPIKETÄLT 8

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca: 890
kg (per kolli: 650 kg / 210 kg / 30 kg).

17 500:-

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 1x3,3x4,79 m Takutskjut: 0,5 m.
Fönster: 2 st 670×945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

inkl. moms

SPIKETÄLT 12

TIMMERHUS

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1160 kg (per kolli: 800 kg / 320 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

21 900:-
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TIMMERHUS

Storlek: Utv. mått: 385x207 cm / Inv. mått:
376x198 cm.

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa
tätningslister i karmen.

Storlek: Utv. mått: 385x255 cm / Inv. mått:
376x246 cm.

med plywood. Isolerad -10 gr C med infrästa
tätningslister i karmen.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat
timmer med infräst spår och tätningslist till
knutar och spont.

Övrigt: Foderbrädor till dörr och fönster
22x120 mm.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 1x2,83x4,79 m Takutskjut 0,5 m
Fönster: 2 st. 670×945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.
Dörr: 1st 70x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

50

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1030 kg (per kolli: 750 kg / 250 kg / 30 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

19 700:-
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Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm
spontat golv.
Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95
mm. Vindskivor och takfotsbrädor 22x120.
Takmått: 1x3,3x5,4 m Takutskjut 0,3 m.
Fönster: 2 st 670×945 mm öppningsbara
med isolerglas och beslag, fönster placeras
på valfri plats och hål för dessa tas upp av
kund.
Dörr: 1st 90x190 cm med isolerglas och
spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd

Vikt: Stugan levereras som byggsats och
kommer normalt i 2 st virkespaket samt 1 st
ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas
normalt in i virkespaketen. Vikt totalt ca:
1310 kg (per kolli: 950 kg / 320 kg / 40 kg).
Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad
men man kan välja till tillvalspaket så att man
kan isolera både golv, tak och väggar.
Ingår ej: Yttre takbeklädnad, spröjs till
fönster, skruvsats, handtag och låscylinder
finns som tillbehör.

27 500:-
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Harviakaminer
I bastun förenas naturens fyra element: jord,
luft vatten och eld denna upplevelse blir
som starkast i sorselestugans bastustugor
tillsammans med harvias kaminer. Många
sköna stunder väntar.
Samtliga vedeldade kaminer säljs i paket. I
paketet ingår kamin, skyddsplåtar, skorsten
samt bastusten.

HARVIA M3
VEDELDAD KAMIN

En smakfull bastuugn för en mindre
bastu. Kan förses med vattenvärmare av
skorstensmodell.
Stenmagasin max. kg:

30

Mått bredd mm: 		

390

Mått höjd mm:			

710

Mått djup mm:			

430

Vikt kg:			

45

Effekt kW:			

13

Standard 9 200:Premium 12 000:-

EN AV
MARKNADENS
MEST SÅLDA
VEDKAMIN!
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HARVIA 20 PRO
VEDELDAD KAMIN

Bastuugn för en medelstor bastu. Kan förses
med vattenvärmare av skorstensmodell.
Försedd med ställbara ben.
Stenmagasin max. kg:

40

Mått bredd mm:			

430

Mått höjd mm:			

760

Mått djup mm:			

510

Vikt kg:			

60

Effekt kW:			

24,1

Standard 10 800:Premium 13 900:-

inkl. moms

Sorselestugan - Medlem av
Svenska Bastuakademien

51

Tillbehör

HARVIA 20 ES PRO

Standardpaket

En praktisk bastuugn för medelstor bastu. Inbyggd
vattenbehållare på 20 liter med tappkran. Försedd
med ställbara ben.

Rökrör och skorsten, bastusten,
väggmonterade skyddsplåtar,
golvplåt och stenplatta för golv.
(Rökrörets nedre del är oisolerad)

VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

Stenmagasin max. kg:

40

Mått bredd mm:			

430

Mått höjd mm:			

760

Mått djup mm:			

650

Vikt kg:			

76

Effekt kW:			

24,1

Standard 12 800:Premium 16 100:-
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HARVIA LEGEND 240
VEDELDAD KAMIN

Mycket stenar, underbara bastubad i mellanstora
bastur. Bastuugnen kan förses med en
skorstensmonterad vattenvärmare.
Stenmagasin max. kg:

200

Mått bredd mm:			

850

Mått höjd mm:			

830

Mått djup mm:			

850

Vikt kg:			

75

Effekt kW:			

21

Ställbara ben mm:

30

Standard 15 600:Premium 21 200:52
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Tillbehör

HARVIA LEGEND 150

Premiumpaket

Bastugn för en mindre bastu. Kan förses
med vattenvärmare av skorstensmodell.
Försedd med ställbara ben.

Helisolerat rökrör och skorsten,
bastusten. Kaminmonterade
skyddsplåtar i svart, justerbar
golvplatta i plåt (30 mm).

VEDELDAD KAMIN

Stenmagasin max. kg:

120

Mått diameter mm:		

530

Mått höjd mm:			

740

+ justeringsben:			

0–30

Vikt kg:			

58

Effekt kW:			

16

Standard 13 000:Premium 18 600:-
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HARVIA 20 LS PRO
VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

Ett populärt val – tack vare sin praktiska natur.
Till vänster av ugnen finns en fast och lättanvänd
vattenbehållare som rymmer 30 liter
Stenmagasin max. kg:

40

Mått bredd mm:			

580

Mått höjd mm:			

760

Mått djup mm:			

510

Vikt kg:			

61,5

Effekt kW:			

24,1

Vattenbehållare volym l:

30

Ställbara ben mm:

30

Standard 12 800:Premium 16 100:-

inkl. moms
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Tillbehör

HARVIA 20 RS PRO

HARVIA VEGA

Ett populärt val – tack vare sin praktiska natur.
Till vänster av ugnen finns en fast och lättanvänd
vattenbehållare som rymmer 30 liter

Stenmagasin max. kg:

20

Mått bredd mm:			

48

Mått höjd mm:			

54

Mått djup mm:

		

31

Vikt kg:			

11

VEDELDAD KAMIN • INBYGGD VATTENVÄRMARE

Stenmagasin max. kg:

40

Mått diameter mm:		

580

Mått höjd mm:			

760

ELKAMIN

Effekt kW:			

8

Driftspänning 3-fas:		

400 V 3N~

Mått djup mm:			

510

Vikt kg:			

61,5

Anslutningskabel: 		

5 x 2,5 mm2

Effekt kW:			

24,1

Säkring (A):			

3 x 16

Vattenbehållare volym l:

30

Ställbara ben mm:

30

Standard 12 800:Premium 16 100:-

2 700:-
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HARVIA CILINDRO
ELKAMIN

Stenmagasin mx. kg:

80

Mått bredd mm:			

300

Mått höjd mm:			

930

Mått djup mm:			

300

Vikt kg:			

10

Effekt kW:			

9

Driftspänning:			

1-fas/230 V 1N~, 3-fas/400 V 3N~

Anslutningskabel:		

1-fas/3 x 10 mm2, 3-fas/5 x 2,5 mm2

Säkring (A):			

1-fas/1 x 40, 3-fas/3 x 16

3 900:54

inkl. moms
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HARVIA STEN TILL
BASTUKAMIN
Harvia-bastustenar är utvalda med
respekt för gamla traditioner, och i dem
finns andan hos en äkta, rejäl bastu.
De större stenarna i storlek 10-15 cm
passar särskilt bra för större vedeldade
bastuugnar och elektriska aggregat.
20 kg/kartong

149:-
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Tillbehör

VATTENVÄRMARE AV
SKORSTENSMODELL
Monteras direkt på bastuugnen. Vattnet värms
av rökgaser som går genom värmaren i röret.
Passar till alla Harvia vedeldade bastuugnar
förutom modellen Harvia 50.
Mått bredd mm:			

355

Mått höjd mm:			

410

Mått djup mm:			

190

Volym liter:			

22

ROSTFRI SKORSTEN
Lätt att montera!

Tål stora temperaturskillnader. Innehåller
en 1,5 meter stålskorsten (WHP1500), regnhatt, regnkrage samt monteringssats och
komplett genomföringstätning.
Mekanismen skruvas fast i varandra och
låses via fårorna i rören. Harvias stålskorsten är CE-märkt och soteldsresistent.
4 995:-
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HARVIA RÖKRÖRSSKYDD
En vedeldad Legend bastuugn kan utrustas med ett
rökrörsskydd som fylls med stenar. Då ett sådant
används minskar skyddsavståndet till rökröret
avsevärt, eftersom värmestrålningen till största
delen lagras i stenarna.
Diameter:			

300 mm

Höjd:			

560 mm

Stenmängd:			

ca. 40 kg

Passar Harvia Legend 150 och 240, till denna måste måste två kartonger
eller 40 kg bastusten x-tra beställas.

1 395:-

HARVIA SKORSTEN
FÖRLÄNGNINGSRÖR
WHP500/1000
Lätt att montera!

Med Harvia WHP 1000 kan du förlänga din
stålskorsten med upp till fem meter. OBS!
Vid extra varv på stuga måste skorsten
förlängas.
WHP500 1 595:WHP1000 1 995:-

inkl. moms

inkl. moms
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VERANDOR

DÖRRAR

Knutad veranda 4 m2		
(Till 9,9m2, 20m2, 15m2
2rum, Bastu 15m2)

3 300 :-

Knutad veranda 5 m2		
(Till Sorselestuga 15m2,
24m2–50m2)

3 700 :-

Bastudörr inne 70x190
med glas			

2 400 :-

Friggebodörr 70x190 (10 °C)

1 900 :-

Friggebodörr 70x190 (10 °C)
3 500 :med stort glas				

Alla priser är inkl. moms

Friggebodörr 90x190 (10 °C)

GRILLPLATS

Friggebodörr 90x190 (10 °C)
2 000 :utan glas				

Grillplats + 3 st bänkar 		
133 x 133 x 57 cm
(se bilden nedan)

4 900:-

Grillplats till grillkåta & lusthus
inkl. kåpa och rör

9 900:-

Extrabänk till grillplats			

600:-

Alla priser är inkl. moms

2 100 :-

ALLA FÖNSTER KAN
MONTERAS STÅENDE
ELLER LIGGANDES

Friggebodörr 90x190 (18 °C)

2 900 :-

Friggebodörr 90x190 (18 °C)
grundmålad vit med runt glas

4 400 :-

Pardörr 130x190 (10 °C)

3 600 :-

Pardörr 160x190 (10 °C)

3 800 :-

Fönsterspröjs (1 fönster)

200:-

Pardörr 200x190 (10 °C)

4 900 :-

Fönster 670x530

1 200:-

500 :-

Fönster 945x670

1 300:-

Fönster 1200x670

1 500:-

Dörrhandtag 			
inkl. lås till Friggebo/Pardörr		
Alla priser är inkl. moms

FÖNSTER

Alla priser är inkl. moms

1200x670
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945x670

670x530

Tillbehör

TIMMERPANEL

VÄGG 45X45 MM

Invändig väggpanel 15x145 mm som har
likadan profil och utseende som väggtimret.

Glidreglar inklusive fäste och skruv, vindväv/
fuktspärr, kottling, påsalning fönster/dörr.

Stuga 4 m2		

3 300:-

Loftstuga 9,9 m2

6 800:-

Stuga 4 m2		

3 600:-

Stuga 5 m2

4 300:-

Loftstuga 15 m2

7 800:-

Stuga 5 m2

3 800:-

Stuga 6,5 m2

4 300:-

Loftstuga / Torp + Loft 24 m2

11 400:-

Stuga 6,5 m2

3 900:-

Stuga 8 m2

5 000:-

Loftstuga 30 m2

12 300:-

Stuga 8 m2

4 000:-

Stuga 9,9 m2

5 800:-

Stortorp 15 m2 med loft

8 500:-

Stuga 9,9 m2

5 000:-

Stuga 12 m2

6 600:-

Spiketält 6,5 m2

5 300:-

Stuga 12 m2

5 100:-

Stuga 15 m2

6 600:-

Spiketält 8 m2

5 800:-

Stuga 15 m2

5 700:-

Stuga 20 m2

8 200:-

Spiketält 9,9 m2

6 100:-

Stuga 20 m2

7 200:-

Stuga / Torp / Förråd 24 m2

9 200:-

Spiketält / Funkis 12 m2

6 200:-

Stuga / Torp / Förråd 24 m2

7 800:-

Stuga 30 m2

9 900:-

Spiketält / Funkis 15 m2

7 400:-

Stuga 30 m2

8 100:-

Stuga 35 m2

13 300:-

Funkis 24 m2

10 000:-

Stuga 35 m2

9 200:-

Stuga 40 m2

15 800:-

Alla priser är inkl. moms

Stuga 50 m2

16 600:-

Lilltorp 9,9 m2

6 100:-

Stortorp 15 m2

7 300:-

Friggebo Kombi 15 m2

7 400:-

Stuga 15 m2 2 rum

7 400:-

"

Köp till timmerpanel om du vill behålla
timmerutseendet inomhus.
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VÄGG 45X95 MM
Glidreglar inklusive fäste och skruv, vindväv/
fuktspärr, kottling, påsalning fönster/dörr.

forts. vägg 45x45
Stuga 40 m2

11 900:-

Stuga 4 m2		

4 300:-

Loftstuga 9,9 m2

7 100:-

Stuga 50 m2

13 300:-

Stuga 5 m2

4 600:-

Loftstuga 15 m2

8 500:-

Lilltorp 9,9 m2

4 600:-

Stuga 6,5 m2

4 700:-

Loftstuga / Torp + Loft 24 m2

11 200:-

Stortorp 15 m2

5 500:-

Stuga 8 m2

4 900:-

Loftstuga 30 m2

12 200:-

Friggebo Kombi 15 m2

5 700:-

Stuga 9,9 m2

6 000:-

Stortorp 15 m2 med loft

8 800:-

Stuga 15 m2 2 rum

5 700:-

Stuga 12 m2

6 200:-

Spiketält 6,5 m2

4 800:-

Loftstuga 9,9 m2

5 800:-

Stuga 15 m2

6 800:-

Spiketält 8 m2

5 600:-

Loftstuga 15 m2

7 000:-

Stuga 20 m2

8 700:-

Spiketält 9,9 m2

6 100:-

Loftstuga / Torp + Loft 24 m2

9 100:-

Stuga / Torp / Förråd 24 m2

9 500:-

Spiketält / Funkis 12 m2

6 700:-

Loftstuga 30 m2

9 900:-

Stuga 30 m2

9 900:-

Spiketält / Funkis 15 m2

6 900:-

Stortorp 15 m2 med loft

7 200:-

Stuga 35 m2

11 200:-

Funkis 24 m2

10 300:-

Spiketält 6,5 m2

3 900:-

Stuga 40 m2

14 500:-

Alla priser är inkl. moms

Spiketält 8 m2

4 600:-

Stuga 50 m2

16 200:-

Spiketält 9,9 m2

4 900:-

Lilltorp 9,9 m2

5 600:-

Spiketält / Funkis 12 m2

5 500:-

Stortorp 15 m2

6 800:-

Spiketält / Funkis 15 m2

5 600:-

Friggebo Kombi 15 m2

7 000:-

Funkis 24 m2

8 300:-

Stuga 15 m2 2 rum

7 000:-

Alla priser är inkl. moms
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EXTRAVARV

TAKSHINGELPAKET

SKRUVSATS

Vill du ha högre takhöjd? Varje extra varv
höjer stugan med 135 mm.

I paketen ingår: takshingel, underlagspapp,
trekantlist, pappspik fotlåtar, vindskivebeslag
och farmarskruv.

Samtliga skruvar som behövs för en
standardstuga utan tillbehör

Extravarv till stuga 4,0 m2		 650 :-

4 m2 Std / Bastu 4m2			

Förråd 4 m2

500:-

Extravarv till stuga 5,0 m2		 800 :-

6,5 m2 Std / Bastu 6,5m2		 5 800 :-

Lekstuga 4 m2

650:-

Extravarv till stuga 6,5 m2		 900 :-

6,5 m2 Toaförråd			

6 200 :-

Toaförråd 6,5 m2 / Förråd 6,5 m2

800:-

Extravarv till stuga 8,0 m2

8 m2 Std / Bastu 8m2			

6 100 :-

Stuga / Förråd 9,9 m2

800:-

Extravarv till stuga 9,9 m2		 1 100 :-

9,9 m2 Std kvad			

7 500 :-

Stuga 9,9 m2 loft

1 100:-

Extravarv till stuga 9,9 m2 + loft

1 200 :-

9,9 m2 Rektangulär

Stuga / Förråd 15 m2

1 050:-

Extravarv till stuga 12,0 m2		

1 200 :-

9,9 m2 Torp/Kombi			

6 900 :-

Stuga 15 m2 Loft

1 500:-

Extravarv till stuga 15,0 m2

1 300 :-

12 m2 Std Rektangulär			

7 900 :-

Stuga 20 m2

1 450:-

Extravarv till stuga 15,0 m2 + loft

1 450 :-

15 m2 Std kvadratisk			

8 800 :-

Stuga / Torp / Förråd 24 m2

1 850:-

Extravarv till stuga 20,0 m2		

1 550 :-

15 m2 2 rum/bastu			

9 000 :-

Stuga / Torp 24 m2 Loft

2 000:-

Extravarv till stuga 24,0 m2		

1 900 :-

15 m2 Torp/kombi			

8 300 :-

Stuga 30 m2

2 000:-

Extravarv till stuga 24,0 m2 + loft

2 000 :-

20 m2 Std				10 900 :-

Stuga 30 m2 Loft

2 400:-

Extravarv till stuga 30,0 m2		

2 200 :-

24 m2 Std				12 100 :-

Stuga 35 m2

2 550:-

Extravarv till stuga 30,0 m2 + loft

2 300 :-

24 m2 Torp				11 300 :-

Stuga 40 m2

2 800:-

Extravarv till stuga 35,0 m2		

2 750 :-

30 m2 Std				13 500 :-

Stuga 50 m2

2 950:-

Extravarv till stuga 40,0 m2		

3 100 :-

35 m2 Std				14 900 :-

Spiketält 6,5 m2

500:-

Extravarv till stuga 50,0 m2		

3 300 :-

40 m2 Std				19 600 :-

Spiketält 8 m2

650:-

50 m2 Std				21 500 :-

Spiketält 9,9 m2

800:-

Alla priser är inkl. moms

1 000 :-

5 000 :-

		7 600 :-

Alla priser är inkl. moms
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GOLV & TAKSATS
Trossbottenskivor, vindväv/fuktspärr, golvåsbräda, innertakpanel, spiklist vägg/tak, golv/tak
och nocklist.

forts. skruvsats
Spiketält / Funkis 12 m2

950:-

Stuga 4 m2		

3 400:-

Loftstuga 9,9 m2

5 100:-

Spiketält / Funkis 15 m2

950:-

Stuga 5 m2

3 800:-

Loftstuga 15 m2

5 900:-

Funkis 24 m2

1 850:-

Stuga 6,5 m2

4 100:-

Loftstuga / Torp + Loft 24 m2

11 000:-

Bastu 4 m2

550:-

Stuga 8 m2

4 300:-

Loftstuga 30 m2

11 500:-

Bastu Funkis 5 m2

700:-

Stuga 9,9 m2

5 100:-

Stortorp 15 m2 med loft

6 800:-

Bastu 6,5 m2

800:-

Stuga 12 m2

5 600:-

Spiketält 6,5 m2

3 800:-

Bastu 8 m2

950:-

Stuga 15 m2

5 900:-

Spiketält 8 m2

3 900:-

Bastu Funkis 8 m2

800:-

Stuga 20 m2

9 800:-

Spiketält 9,9 m2

4 400:-

Bastu 9,9 m2

1 100:-

Stuga / Torp / Förråd 24 m2

11 000:-

Spiketält / Funkis 12 m2

5 000:-

Bastu Funkis 9,9 m2

950:-

Stuga 30 m2

11 500:-

Spiketält / Funkis 15 m2

6 200:-

Bastu Funkis 12 m2

950:-

Stuga 35 m2

14 900:-

Funkis 24 m2

9 100:-

Bastu 15 m2

1 200:-

Stuga 40 m2

18 300:-

Bastu Funkis 15 m2

1 100:-

Stuga 50 m2

20 300:-

Lusthus 9,9 m2

1 300:-

Lilltorp 9,9 m2

5 400:-

Grillkåta 9,9 m2

1 450:-

Stortorp 15 m2

6 800:-

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Veranda 4 m2

150:-

Friggebo Kombi 15 m2

7 100:-

Snickarglädje			

400:-

Veranda 5 m2

300:-

Stuga 15 m2 2 rum

7 100:-

Extrabänk till Grillplats			

600:-

Alla priser är inkl. moms
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Alla priser är inkl. moms

OBS! Isolermaterialet ingår ej. T. ex. Rockwool, Gullfiber.

Alla priser är inkl. moms
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LEVERANSVILLKOR

GARANTI

Stugorna skickas mot förskottsfaktura, kort eller delbetalning (avgift
tillkommer) och levereras till närmaste DHL eller Schenker terminal
mot fast fraktkostnad. För fraktkostnader, se hemsida eller prislista.

Eventuella skador eller fel på leveransen meddelas säljaren direkt på
tel: 0952-122 22, så åtgärdas det snarast och naturligtvis kostnadsfritt.

LEVERANSTID

Alla prisuppgifter finns på www.sorselestugan.se

Normalt 2-3 veckor eller efter överenskommelse. Under högsäsong
april-sept kan betydligt längre leveranstid förekomma. Reservation
för slutförsäljning av vissa stugtyper och tillbehör under året. Fram till
2 veckor före leverans har köparen alltid rätt att avbeställa sin order.

www.sorselestugan.se
Box 31, 924 21 SORSELE • Tel. 0952-122 22 • info@sorselestugan.se
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