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Carport Krister med förråd
31,24 kvm (väggtjocklek 44 mm)

39900,00 SEK
inkl. moms (Frakt tillkommer)

Artikelnummer
Längd
Bredd
Höjd
Byggyta
Golvyta
Takyta
Taklutning
virkes-/väggtjocklek

K4175/44
Krister
7540 mm
4143 mm
3033 mm
31,24 kvm
21,7 kvm + 8
kvm (förråd)
41,52 m2
20 grader /
300kg/m2
44 mm

Carport Krister
Carport Krister 33 kvm (virkestjocklek 44 mm). Praktisk carport och förråd.
Krister är en carport till din bil och samtidigt ett smart, knuttimrat förråd på åtta kvadratmeter där du kan förvara sommar
-/vinterdäcken, bildelar, utemöbler och cyklar. Bilen får främst skydd av sadeltaket, men också av två väggar som
hindrar snö från att blåsa in och som går att sätta hyllor och krokar på för ytterligare förvaring.
Byggnaden levereras som byggsats. Kunden får själv sätta ihop den på plats med hjälp av vår monteringsanvisning och
medföljande skruv och spik. Är ni lite händiga eller har goda vänner som är det blir bygget ett kul projekt.
Förrådet har golv i form av råspont på bjälkar. I bildelen får ni själva välja om ni vill lägga betongplattor, asfaltera eller
grusa. Ni får också välja takbeläggning och färg eftersom det varken ingår takpapp, plåt, shingel eller tegelpannor och
virket är obehandlat. Ni vet bäst vilka färger och material som passar bäst in i er trädgård.
Specifikation, ingår i leveransen:
Förrådet: 8 kvm. Dörr B 905 mm x H 1860 mm, inkl lås, handtag.
Carport: 21,7 kvm.
Totalhöjd 3033 mm.
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Golv i förrådet: 19 mm råspont på golvbjälkar 45 x 90 mm.
Tak: 19 mm råspont på takåsar 70 x 140 mm.
Skruv & spik ingår.
Ytbeläggningen som takpapp, shingel eller takplåt ingår ej.
Förpackning:
Mått: L 6000 mm x 1200 mm x 850 mm
Vikt: 1960 kg

Vår praktiska Carport Krister med förråd fyller verkligen sin funktion, då den klarar att förvara en hel del annat:
gräsklippare, barnvagn, däck, cyklar, verktyg, redskap, flytvästar, snöslunga, skidor, golfbagar, fiskespö, pulkor, etc.
Möjligheterna är oändliga.
Tips och Råd: Tips och Råd
Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det
kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske inte tänker på i första hand. Du kan också
ladda ner handboken "Hur gör jag?" som vi har gjort för att arbetet skall bli lättare för dig. Hur gör jag
Grunden:
Grundläggningen kan göras enkel om marken är stabil och väldränerad. Gräv bort en del av matjorden och grusa en yta
lite större än garagets golvmått. Placera ut murblock som plintar i hörnen och mitt på sidorna. Var noga med att inte
göra grundläggningen för hög. På dålig mark är det säkrare att gjuta eller sätta färdiga plintar.
Takbeläggning:
Takbeläggning ingår inte. Taket av råspont måste kläs med underlagspapp, takpapp, shingel eller plåt. Takbeläggningen
ska på så fort som möjligt. Det är klokt att ha presenning beredd om regnet överraskar under bygget.
Alla våra produkter är lättmonterade och omålade. I Carport Krister, får du utöver din bil även plats med många av dina
kära ägodelar, så du minskar risken för åverkan. I taket och på väggarna kan du hänga trädgårdsredskap, stegar,
snöskyfflar och takboxen. Möjligheten till motorvärme bjuder en varm bil och du slipper stå i regnet och lasta i eller ur
bilen.
Materialet till våra Polhus produkter är valda med omsorg och känsla för kvalitet. Hela Polhus sortimentet levereras
omålat i byggsats med det du behöver för att sätta ihop din egen stuga. Från golvbjälkslag till råspont på taket, inklusive
fönster och dörrar. Alla Polhus produkter är lättmonterade, enklare än du tror!
Du fixar det!
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