
VIBO Garage 64,4 m²  Ett dubbelgarage med 
färdiga väggsektioner av stående lockpanel. Två 
takskjutportar och handtag med lås ingår. Plats 
för två bilar eller om du vill ha plats för en rym-
lig verkstadsdel. Genom en extra dörr kommer 
du in i den bakre delen av garaget, där du också 
kan sätta upp en skiljevägg och få ett förråd. 
Som tillval kan du förlänga  förrådsdelen i 60 cm 
intervaller och fjärröppnare istället för handtag 
och lås.    

Garaget levereras obehandlad och kan vara extrautrustat .

Byggyta 64,4

Takyta  81,5 m² 

Taklängd  9000 mm

Takfallslängd 4526 mm

Taklutning  25°

Snözon 3,5

Totalhöjd  4590 mm 

Högsta höjd inv.  2400 mm 

VIBO Dubbelgarage 64,4

Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför  Borås i Västergötland.  

Allt virke kommer från de svenska skogarna.



GavelsidaLångsida

Leveransbeskrivning 

Tak Underlagspapp 
 Råspont 
 Fribärande fackverkstakstol 
 Glespanel c/c 900 för avstyvning 
 Takfotsinklädnad 22 x 145 mm funkispanel 

Yttervägg Prefabricerade väggblock 
 Spikläkt 34 x 45 mm 
 Stående lockläkt 22 x 45 mm, underbräda 17 x 145 mm 
 Vindpapp 
 Regelstomme 35/45 x 95 mm 
 Gavelspets utvändigt beklädd lika yttervägg 

Port 2 st Crawford smart 42 brilliant. Svart handtag och lås

Golv  Material för golv eller grundläggning ingår ej 

Dörr Ytterdörr 9 x 21 18° rak, höger obehandlad, inkl. trycke och lås 

Fönster  2 st 9 x 4 öppningsbara, 2-glas isolerruta, överhängda, obehandlade, kompletta med beslag 

Övrigt Vindskivor, takfotsbrädor och knutbrädor 
 Sylltätning 
 Fönsterbleck och fasadlist (svart) 
 Erforderlig spik för ihopmontering 

Tillval Vägg: Spånskiva och isolering (95 mm) 
Isolerings Tak: Slät gips, glespanel för c/c 300 och isolering (120 mm) 
paket Obehandlat listverk. Golvlist, foder och taklist. 
 Självdragsventilation tilluftsdon i yttervägg 

Tillval Fjärröppnare (handtag och lås till port utgår)
Övriga Garage kan förlängas i 600 mm moduler 
 Hängrännor och stuprör, vindskivelist för takshingel 
 Takshingel 
 Plåttak (Planja Trend 475) 
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