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Kjære hyttekunde.

Veiledende prisliste over

Komplett byggesett til hytta
BRA-areal
Hyttetype
Bjørnhågen 2-20A-5,844x9,00m uten hems
Bjørnhågen 3-25A-5,844x9,00m med hems
Blåfjell 2-18A-6144x9000 uten hems
Blåfjell 3-22A-6144x9000 med hems
Soløy 2-18A-6144x10800
Soløy 4-18A-6144x10200 med overbygd veranda/inngang
Nye Saltskjær 3-28A-6144x10200 med hemsloft
Bergly 2-36-6700-uten overbygd inngang og sportsbod
Bergly 2-36-6700-med overbygd inngang og sportsbod
Fjellvang 2-30A-6144x10200 med hemsloft
Sjøbris 2-6,0x9,6m-36-med loft
Sjøbris 3-6,2x9,0m-36-med loftstue og veranda
Spildra 3-22-6144-2016
uten hems
Skogly 2-36-6744-2015
Stortind 2-36-7488-2016
Tårnstad
Alle hyttene kan leveres med inngang på siden(A) eller bak(B).
Sprosser til vinduene er ikke med i byggesettprisen. Be om tilbud.
Energikrav:
Hytter med bruksareal (BRA) opp til 70m2
Hytter med bruksareal (BRA) over 70m2
Bruksareal er målt mellom innvendige vegger.
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Pre-cut
Tillegg for
levering
elementpå støpt gulv
levering.

357.500,404.300,356.900,378.900,415.800,425.900,439.700,535.900,597.800,479.300,406.200,457.900,434.900,476.600,-

Tillegg for
komplett
gulvkonstruksjon

48.500,48.500,47.200,47.200,49.600,49.600,57.600,46.600,46.600,59.700,46.600,46.600,47.600,61.200,-

Pris på forespørsel
Pris på forespørsel

(15cm i vegger og 20cm i gulv og tak)
(20 cm i vegger og 25cm i gulv og tak)

Elementlevering:
Ytterveggene leveres i element med ytter-/verandadør og vinduene komplett montert i elementene.
Største bredde på veggelementene er 1,20 og 1.35meter.
Ved elementlevering for en "normalhytte" er ytterveggene montert på en dag.
Hytta kan forlates med låst ytterdør.
Pre-cut levering:
Gulv- og takkonstruksjonen er ferdig tilkappet og merket (samme som for elementlevering)
Materialer til yttervegger er ferdig tilkappet og merket, men må bygges på plassen.
Oppsetting av yttervegg krever at du har tilgang på snekker eller selv er "litt snekkerkyndig".
Det følger med gode tegninger og monteringsanvisninger.
NB
I leveransen inngår ikke materialer til veranda eller platt i 1.etg.

Bestiller du hytte før 31.mars får du 25% rabatt på tillegg for elementlevering.
Finner du ingen hytte som passer deg? Send oss en skisse av hytta slik du vil ha den, så skal vi gi deg et godt tilbud.
Med vennlig hilsen

NB
Elementkonstruksjon:
Ønsker du å se ei hytte som er satt opp med elementer, kan du ta turen til Tårnevatnet ca.16 km fra Finnsnes mot
Rossfjordstraumen. Hytta heter Blå Topp og er på ca.150m2 BRA. 4-mann brukte 5-timer på 45meter yttervegg.

52.100,52.100,53.500,53.500,57.900,57.900,59.800,-

59.800,49.800,49.800,53.500,62.200,-

