Bygga stuga
enklare än du tror!
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Från bräda till färdig stuga. Vi tror att vi är rätt unika och vi är stolta över att all produktion sker på vår fabrik i Ambjörnarp
i Västergötland. Virket kommer från de svenska skogarna och från ett sågverk nära oss. Våra attefallshus och friggebodar finns i ett otal
modeller. Husen levererar vi i paket hem till dig med färdiga väggsektioner och gavelspetsar. Alla väggsektioner har samma storlek, så
de kan placeras var man vill på huset. Är man bara lite händig monterar man ihop huset med hjälp av vår byggbeskrivning.
Bygga stuga - enklare än du tror.

Elegant 29-1

Njuta 25-1

Elegant 29-1 Funkis

Njuta Funkis 25-1

Njuta 20-1

Njuta 20-2

Njuta Funkis 20-1

Njuta Funkis 20-2

Njuta 25-2

Njuta Funkis 25-2

Njuta 20-3

Njuta Funkis 20-3

Njuta 25-3

Njuta Funkis 25-3

Njuta 20-4

Njuta Funkis 20-4

Njuta 25-4

Njuta Funkis 25-4

ATTEFALLSHUS 18.4, 22 & 25m2
Bygg ut med ett attefallshus. Friggeboden eller attefallshuset blir
ett utmärkt komplement till boendet för dig som behöver ett extra
rum och mer utrymme. Inred till hemmakontor, gäststuga, ateljé,
tonårslya, snickarbod, musikstudio, uterum, bastu eller kanske ett
generationsboende, möjligheterna är många.
Du kan bygga upp till 30 kvm utan bygglov, men en bygganmälan till kommunen krävs och grannens skriftliga medgivande om
utbyggnaden eller det nya huset ligger närmare än 4,5 m från
tomtgränsen.
Förläng säsongen med ett uterum. Attefallshuset eller friggeboden är en smart och smidig lösning när du behöver mer
utrymme. Lättmonterat med färdiga väggsektioner!
Ellie 25

Kicki 25

Lisa 25

Maja 25

Felicia 22

Jasmin 18,4

Jenna 18,4

Jenny 18,4

Julia 18,4

Juni 18,4

Johanna 18,4

Josefin 18,4

Jolina 18,4

FRIGGEBODAR 10 & 15m2
Våra friggebodar finns i många olika modeller och stilar. Enklare
bodar som trädgårdshus för förvaring och redskap. Fina gästhus med höga fönster eller glasade skjutdörrspartier som skapar
möjligheter. Inred till ett härligt extra utreum i trädgården, en ateljé
eller som kombinerat kontor och gästhus . Alla hus levereras som
byggsats i paket med färdigspikade väggsektioner.
Väggmodulerna kan placeras som man vill, då alla sektioner har
samma mått. Som tillval finns shingeltak, taksystem Plannja Trend,
Isoleringspaket samt plåtsats med hängrännor och stuprör.
Bygg ut med en friggebod - Ett enkelt sätt att skapa mer plats.
Ebba 15

Edda 15

Edit 15

Ella 15

Ellen 15

Ellinor 15

Elma 15

Elsa 15

Elvira 15

Emily 15

Emma 15

Erika 15

Ester 15

Eva 15

Evelina 15

Agnes 10

Alice 10

Alicia 10

Alma 10

Amalia10

Anita 10

Astrid 10

FÖRRÅD 5-25m2
Våra förråd finns i många storlekar - från de minsta redskapsbodarna och trädgårdsförråden på 5 - 15 kvm till de stora på 22 eller 25 kvm. Alla våra friggebodar och attefallshus levereras som lättmonterade byggsatser. Våra förrådsbodar finns i en mängd olika
utföranden och storlekar. Till vissa av förråden finns isoleringspaket och taksystem Plannja Trend som tillval. Alla våra hus är svensktillverkad av PEFC-certifierat virke. Alla våra
friggebodar och attefallshus levererar vi i paket hem till din tomt.
Trädgårdshuset - ett extra rum när du behöver mer utrymme.
Anna 25

Fia 22

Frida 22

Förråd 15-4

Andrea 10

Jonstorp 7,5

Jonstorp 5

Finnstorp 10

Finnstorp 7,5

Finnstorp 5

Anderstorp 10

Anderstorp 7,5

Anderstorp 5
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