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Prislista Byggsats Attefallshus 30 m2 (klimatskal) Isolerade för året runt boende. 
215 mm mineralull isolering i väggar. Isolering i tak ingår ej. Vi rekommenderar PUR skum isolering 
i tak för bästa isolervärde.  
 
För montering på betongplatta. 

Priserna gäller inklusive moms. Frakt tillkommer. 

Heidi 315.000,-  Olivia 315.000,- 
Marit 315.000,-  Pernilla 315.000,- 
Louise 315.000,-  Freja 315.000,- 
Frida 315.000,- 
 
I priset ingår: 
 
Väggsektioner: 
 
22 x145 mm grundmålad ytterpanel, luftläkt, 9 mm utvändig gips, 45x170 mm väggreglar, 170 mm 
isolering, ångspärr, 45x45 mm horisontell regel 
 
 
Material som levereras löst 
 
12 mm OSB. 15 mm Plywood till badrum.  
Bärande limträbalk för nock dimensionerad för gällande snözon 
Högben tillverkade av sammanlimmade och skruvade träreglar 45x170+70/95 monteras CC60 
Takbjälkar till hus med pulpettak 45x220 monteras CC60 
90x90 vinklar 
Fallande ändspontad råspont 
Underlagspapp 
Strö och bärläkt för hus med betongpannor.  
betongpannor (gäller endast hus med sadeltak eller mansardtak) 
Takfotsplåt samt gavelbeslag 
Hängrännor och stuprör 
Massiv innerdörr med karm. Välj mellan slät, 1 spegel, 3 spegel eller 4 spegel 
Grovkapat virke till innerväggar och loft. 
mineralullsisolering till innerväggar, installationsutrymme och loft  
Fönster och dörrar 
Kompletterande ytterpanel.  
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Allmänna villkor 
 
Dörrar och fönster är inte monterade om inte annat är överenskommet. 
 
Vid liggande ytterpanel till hus med sadeltak och mansardtak är ytterpanel på gavelspetsar ej 
monterad.  
 
Vid liggande ytterpanel till hus med pulpettak är ytterpanel på de övre väggblocken ej monterad.  
 
Vid stående panel till hus med sadeltak och mansardtak är endast bottenbrädan monterad på 
långsidan. På gavelblock och gavelspets är ytterpanel ej monterad. 
 
Vid stående panel till hus med pulpettak är ytterpanel ej monterad.   
 
Betongpannor, plåttak eller ytpapp ingår ej till hus med pulpettak.  
 
Syllisolering, spik, skruv mm. ingår ej.  
 
Frakt tillkommer samt lossning med kranbil eller traktor ombesörjes av köparen. Det är köparens 
ansvar att lastbilen kommer fram till lossningsplats. Sandbergs såg AB tar ej ansvar för eventuell 
försening av lastbil.  
 
Fönster och dörrar har ett pristak på totalt 85.000,- 
 
 
Material som inte ingår. 
 
Spik, skruv, syllisolering, invändigt ytskikt t.ex gips, innerpanel, rördragning av el i väggar. Invändigt 
golv t.ex parkett och laminatgolv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


