Hur går det till att köpa ett attefallshus av oss
Att köpa ett attefallshus av oss är en väldigt enkel process. Om ni vill köpa något av Dreams
& Coffee´s attefallshus så köper ni ut ritningarna från D&C antingen via oss eller direkt från
D&C´s hemsida. Ritningarna kostar 5.900,- Du får kompletta arkitektritningar med mått,
både utvändiga och invändiga. Det är fasadritningar, planritningar, sektionsritningar och
konstruktionsritningar som krävs för bygglov och bygganmälan.
Konstruktionsritningarna visar materialval och virkesstorlekar på väggar, tak, infästningar
och grund. Det bifogas en U-värdesberäkning på hela konstruktionen.
Totalt får du 7 -9 sidor arkitekt och konstruktionsritningar beroende på hustyp. Ritningarna
skrivs ut i A3 format och du får 4 kopior. Du får även en pdf-fil på handlingarna.
I prislistan för våra attefallshus ingår priset för ritningarna. Det betyder att vi räknar bort er
kostnad (5900,-) för ritningarna när vi fakturerar er första gången.
Via telefon och mail kommer vi överens om vilka ev. tillval ni vill ha samt betalningsplan och
sedan får ni en offert.
Ni gör en bokning och får en beräknad leveranstid. Vi tar ingen bokningsavgift, men från att
vi beställt fönster till ert projekt så ser vi beställningen som bindande.
Vi värnar om varje kund och projekt och det tar ca 6-8 veckor att bygga ett nyckelfärdigt
attefallshus, en byggsats går självklart betydligt snabbare. Men vi kan tyvärr snabbt få
ganska lång leveranstid så ett tips är att vara ute i god tid med beställningen.
I vårt åtagande ingår inte grundsättning eller framdragning av el och vvs på tomten. Inte
heller inkoppling av el och vvs i huset. I vårt åtagande ingår inte heller ansvar för
kranlossning. Ni som kund har även ansvar att man kommer fram med trailer och mobilkran
till avställningsplatsen.
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