GARAGE/CARPORT
VÄGGAR
Helt färdiga väggblock 1,2 meter breda. Välj mellan höjderna 2,2 m. eller 2,5 meter. Garageväggarna är
uppbyggda för att enkelt kunna isoleras vid senare tillfälle.
Vägguppbyggnad:
1 Totalt 68x95 mm. regel C/C 1200 mm. 2. Syll 34x95 mm. 3. Fyra st. spikreglar 35x95 mm. 4. Armerad
vindskyddsduk (ej till Carport) och 13 mm luftspalt. 5. 22 * 145 mm Stående halv-spontad sorterad granpanel
med sågad yta.

TAK
Yttertak av tegel-mönstrad plåt i färdiga längder ingår , fabrikat KBP EXKLUSIV,
finns i svart eller tegelrött.
Nockpannor, skruv, tätband, takreglar 45*70 mm. och Bison trampsäker armerad
underlagstak.
Fribärande takstolar i fackverks-konstruktion. 21 eller 27 graders taklutning. Virke
C- 24 stämplat, Dimension minst 145 x 45 mm.
Gavelspetsar med panel färdigt på plats.
Färdiga vindskivor i trä och vindskivebeslag i plåt, utskovs beklädnad på gavlar
och långsidor av 17x120 mm planhyvlad panel med sågad yta.
TAKAVVATTNING INGÅR
Hängrännor, stuprör och alla tillbehör Från Wijo, av varmförzinkad plåt belagd av
plastisol, medföljer leveransen om det ej välj bort. Finns i svart eller vitt.
MONTERINGSPAKET INGÅ R
Allting för montering, som spik, skruv och beslag medföljer leveransen.
Syllisolering och Expanderspik ingår alltid. Monteringsbeskrivning på Svenska
medföljer. Syllen sitter färdigt på väggblocken, vilket gör
att monteringen går smidigt och snabbt. Byggsatsens alla
delar kan monteras utan hjälp av maskiner, vilket gör
byggandet ännu förmånligare.
INNERTAK OCH PELARE
Till alla Carportar ingår innertak av råplan 17 x 120 mm.
som spikas omlott för extra stabilitet. Pelare i dimension 90
x 145 mm.

TAKSKJUTPORTAR INGÅR TILL ALLA GARAGE
Till våra garage medföljer Svensktillverkade Takskjutportar från Osbydörren, OP
40-VW, Vit färg. Standard storlek 2500 x 2000 mm. Portstorlek till byggnader
med 2,5 meter höga väggar: 2500 x 2275 mm. Till portarna ingår El-öppnare med
två fjärrkontrollers och även frikopplingslås.

OSBYPORTEN ÄR EN GAR AGEPORT TILLVERKAD I OSBY, SKÅNE.
PORTARNA ÄR UTVECKLA DE MED FOKUS PÅ SÄKERHET OCH
KOMFORT.

-Ståltäckta paneler med 40 mm polyuretansisolering.
-Klämskydd mellan paneler och skenpaket.
-Duplexhjul, för en tystare och jämnare gång.

SMART KONSTRUKTION
Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad
bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar
isoleringsförmågan.

OPTIMERAD FÖR SNABB MONTERING
Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än
många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port
installerad och klar.

SÄKERHET I FOKUS
Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar
från TF Osbyporten har klämskydd både mellan
panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en
port får motstånd på vägen ner.

DETALJERNA
Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul
till de mer sofi stikerade duplexhjulen. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare
rörelse samt tystare gång.

FRAKT
Byggnaden levereras fraktfritt till din tomt.
Gäller hela Sveriges fastland och framkomlig
väg med lastbil. Frakten bokas efter
överenskommelse.
Kund står för avlastning, och lastmaskin med
gafflar behövs helst vid lossningen.
Avisering innan utkörning till er tomt ingår
alltid.
FÖNSTER - TILLVAL
Storlek 90*50 cm. 2-glas isolerruta med fast karm, bleck och fönsterfoder.
Fönster är alltid helt färdigt monterade i väggblocken.
Pilkingtons fabriker i Norden har mer än 35 års erfarenhet av dubbelförseglade isolerrutor,
vilket borgar för högsta kvalitet på den färdiga rutan.
Pilkington Insulight™ består av två eller tre glas, distanslister och luft/gas i mellanrummen.
Rutorna pressas samman med butyl på sidorna av distanslisten, som är bockad i alla fyra
hörnen, och med polysulﬁd eller polyuretan som slutförsegling runt rutans kanter.
2-glas isolerruta används i fönster, dörrar, fasadpartier och glastak, huvudsakligen i
byggnader med överskottsvärme.
DÖRR
Isolerad 18 graders dörr med sparkplåt, stående panel, insida av furu plywood, storlek 90*200 cm. Handtag, lås
och cylinder medföljer. Förrådsdörr ingår till alla byggnader med Förråd, är annars ett tillval.
Sorseledörren:
våra produkter kommer direkt från de senvuxna norrländska skogarna. Naturliga förutsättningar
som gör virket hållbart för generationer framåt. Innan dörrar och fönster monteras gör våra
snickare ytterligare ett urval. För en Sorseledörr är bara det bästa gott nog! Detaljerna gör helheten.
Därför är sparkplåten utformad som på betydligt dyrare dörrar. Vi vill ge våra produkter maximal
kvalitet. Det gör vi genom extra stor omsorg i alla tillverkningsled.
GRUNDER
Byggnaderna monteras på hel betongplatta, kantbalk av betong, uppmurad kant, eller tryckimpregnerad syll på
plintar. Grunder ingår ej i leveransen.
Grundmått finns angivna i Offerter.
FÖRLÄNGNINGAR
Alla byggnader går att förlängas. Pris/ förlängning 1200 mm. från 6000 kr. Och då ingår två väggsidor, tak samt
alla detaljer. Längden kan även anpassas efter era önskemål.

DÖRR ELLER FÖNSTER -ÖPPNINGAR
Vi gör dörr och fönster-öppningar i väggblocken utan extra kostnad och efter era mått.
RITNINGAR
Vi tillhandahåller bygglovsritningar:


1 planritning



Fyra fasader



Sektionsritning



Materialspecifikation

Skala 1:100 (A4)
Detta kostar 500 kr. som ni sedan får tillbaka vid en eventuell beställning i samband med fakturering av
byggnaden. Bank giro: 394-9450 Märk med namn.
Meddela oss via mail eller telefon vad ni önskar ritning på så ordnar vi det så fort som möjligt. Oftast inom 3
arbetsdagar.

KONTAKTA OSS
Telefon: 076 763 55 00
E-mail: info@fritidhem.se
Hemsida: Fritidhem.se

