Sikås 46
Arvesunds mindre hus är full
isolerade, lämpliga för användning
året runt. De konstrueras och byggs
på samma sätt som våra större
hus. De levereras som byggsats
vilket innebär att du själv kan
bygga hela eller d
 elar av huset. Allt
byggmaterial är med, tillsammans
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Byggyta: 54 kvm.
Boyta: 46 kvm + loft.
Mått: (b x l x h) 4,5 x 12 x 5,5 m.
Takvinkel: 32 grader.
Bygghöjd: ca 4,4 m.

med tydliga bygg- och montage
handlingar.
Modellerna är inspirerade av den
nordiska ladans uttryck, och till
verkas i Sverige i naturliga, hållbara
material som åldras vackert.

Arkitekt: Gunnar Bäckman.
Pris: Byggsats 610 000 kr.
Inkl bygglovsunderlag och
byggmontagehandlingar.
Huset levereras med bygg

material enligt planlösning.
För materialspecifikation se
LD 190101 FKS.
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Sikås 46, konstruktion
och leverans (enligt LD190101 FKS)
Huset levereras som komplett byggsats i lösvirke.
Stomme är uppmärkt och färdigkapat i delar.
Husets väggar byggs på plats, snabbt och utan
spill. En byggsats i lösvirkesdelar ger många för
delar. Den kan enkelt transporteras till plats. Vill
du ändra, spegelvända eller flytta fönster, görs det
under stommontering innan panel sätts på plats.
Huset levereras komplett med material från
Derome, Baseco, Rappgo, Markfönster, Out
line, och Plannja. Takplåt, takavvattning, trärena
lackade treglasfönster, ytterdörr villastandard med
lås/trycke, trappa, innerdörrar, foder, och skiv
material till väggar och panel till tak.
Huset har en fullisolerad takkonstruktion öppen
upp i nock med obehandlad 14 x 120 mm furu
panel på insidan.
Utvändigt: råspontsluckor, takpapp, pannplåt,
hängrännor och stuprör. Pannplåt kan ersättas
med tegel.
De 270 mm tjocka väggarna har totalt 190 mm
isolering. Utsida: stående, obehandlad fasadpanel,
145 mm. Insida yttervägg: OSB-skiva och panel.
Övriga innerväggar: OSB och gips.
Obehandlad limfog till infodring kring fönster och
dörrar.

Tillval
Ritningsunderlag. Anpassning av bygglovsritning
till plan- och fasadändringar: 12 000 kr.

•

• Golvblock. Används för plint eller torpargrund

(ställs huset på gjuten platta är golvblock ej
aktuellt). Material till isolerade golvblock av 220
mm reglar, trossbottenskiva, isolering, tätskikt
och golvspånskiva: 31 000 kr.

• Luckor. Utvändig fönsterlucka i byggsats (6 st)
på skjutsystem enligt ritning: 15 500 kr.

• Målning innertak. Fabriksmålad invändig tak
panel (65 kvm), kulör vit: 6 500 kr.

• Golv. Trägolv, furu 14 x 185 (Rappgo) 46 kvm:
Ytbehandlat med hårdvaxolja: 18 400 kr.

• Transport. Pris beroende på avstånd, av- och ev
omlastning: ca 15 000 –22 000 kr.

• Installationshandlingar el: 10 000 kr.
• Installationshandlingar VS (vatten och sanitet)
10 000 kr.

