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med uden med uden

Tag Brd. Dyb. moms moms moms moms

3,0 2,2 14.125 11.300

2.500 2.000

3,0 2,2 15.625 12.500

2.500 2.000

3,5 2,5 24.375 19.500

4,0 26.875 21.500

4,5 30.000 24.000

5,0 33.750 27.000

3,5 2,5 28.125 22.500

4,0 31.250 25.000

4,5 35.000 28.000

5,0 38.750 31.000

3,5 2,2 23.750 19.000

2.500 2.000

Pris eksklusiv levering

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet

Indvendig 

By
gg

es
æ

t

Shelterbyg Aps · Kong Knapsvej 55 · 8620 Kjellerup · Tlf. 40 14 59 80 · info@shelterbyg.dk

Shelteren for dig der kan og vil selv. 
Udført i gedigne kvalitets materialer 
hvor alt træ leveres i rålængder.
Alle materialer der medgår til 
byggeriet medfølger: træ, shingels el. 
gummidug med spagnum mv., skruer 
mv.
Vælg mellem 2 tag løsninger, enten 
tagpap shingels eller græstag.
Udførlig byggevejledning med gode 
farvefotos og tilhørende tekst 
medfølger.
Et fint weekend projekt hvor alle i 
familien kan deltage.
Mulighed for indbygget bord (tilkøb) 
på 75 x 190 cm giver helt nye 
anvendelses muligheder.

 Alle priser er eksklusiv levering.

Saddeltag
med

shingels

Saddeltag
med

græstørv

Shelterbyg Aps ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.  
Alle vore produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvalitetsmæssigt niveau, der sikrer lang levetid og brugsværdi.

Indbygget
bord

Indbygget
bord

Ka
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Den største og kraftigste model af 
shelters i kalmarbrædder. Med stå-
højde og 1,4 m udhæng i front.
Særdeles egnet på off. arealer eller på 
steder med mange overnattende.
Vælg efter smag og behag mellem 
saddeltag eller ret tag. Begge tag 
konstruktioner kan leveres med enten 
tagpap eller græstag.
Leveres som byggesæt, hvor alt 
tømmer er tilskåret, og alle brædder 
lev i rålængder. Samtlige matr. 
medfølger. Dette byggesæt er kun for 
den erfarne gør det selv / 
håndværker.

Vælg mellem saddeltag eller ret tag og 
mellem tagpap eller græs.

Saddel-
eller ret 

tag
med

tagpap

Saddel- 
eller ret 

tag
med 

græstørv

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Sh
el
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16

Nyhed foråret 2016. Her er shelteren der i 
udseende og anvendelses muligheder, adskiller 
sig fra de øvrige  shelters.  Buet græs-tag, med 
inspiration fra de Amerikanske lader. Stort 
gulvareal indvendig med fin soveplads til 6-7 
personer, hylder i sider til opbevaring og 
gennemgående bænk i front, under det 1,2 m 
store tagudhæng. Indbygget bord (tilkøb) på 
75 x 235 cm, kan aflåses i både nedfældet og 
oprejst position, giver helt nye 
anvendelsesmuligheder.  Også mulighed for 
ovenlys (tilkøb).
I byggesæt leveres alt træ i uafkortede 
rålængder.

Indbygget
bord

Efter tilbud

Efter tilbud
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med uden med uden

Brd. Dyb. moms moms moms moms

2,5 2,5 42.500 34.000 56.250 45.000

3,0 45.000 36.000 57.500 46.000

3,5 50.000 40.000 63.750 51.000

4,0 55.000 44.000 70.000 56.000

4,5 59.375 47.500 75.000 60.000

5,0 65.625 52.500 81.250 65.000

116.250 93.000

3.125 2.500 5.000 4.000

2,5 2,5 33.750 27.000 48.750 39.000

3,0 35.000 28.000 51.250 41.000

3,5 37.500 30.000 53.750 43.000

4,0 42.500 34.000 57.500 46.000

4,5 46.875 37.500 61.875 49.500

5,0 53.125 42.500 67.500 54.000

103.750 83.000

3.125 2.500 5.000 4.000

3,0 2,5 17.500 14.000

3,0 2,5 20.000 16.000

3.750 3.000

Pris eksklusiv levering

Indvendig 

3 modul

3 modul

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet

Shelterbyg Aps · Kong Knapsvej 55 · 8620 Kjellerup · Tlf. 40 14 59 80 · info@shelterbyg.dk

Shelterbyg Aps ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.  
Alle vore produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvalitetsmæssigt niveau, der sikrer lang levetid og brugsværdi.

Fu
ld
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er

   
F 

1

Vælg mellem ret tag eller saddeltag, begge med græstørv.

Fu
ld

tø
m

m
er

   
F 

2

Den klassiske fuldtømmer shelter, med det 
rigtige fuldtømmer look og rigtige knude-
samlinger i alle hjørner.
Stammer i håndskovet og hånd-afbarket 
rødgran sikrer lang levetid.
Vælg mellem bredder fra 2,5 til 5,0 meter 
indvendig og mellem færdig opstillet eller 
leveret som samlesæt.
I samlesæt er alt træ, undtaget gulv og 
tagbrædder, færdig tildannet, klar til 
montage. Samtlige materialer medfølger.
Endvidere kan vi tilbyde en 3 modul shelter 
(kun ret tag) hvor  3 "moduler" er 
sammenbygget.

Fuldtømmer shelteren til lavpris !
Udført med stødsamlinger, som  skrues med 
specielle skruer. Stadig det klassiske 
fuldtømmer look til en meget attraktiv pris.
Stammer i håndskovet og hånd-afbarket 
rødgran sikrer lang levetid.
Vælg mellem bredder fra 2,5 til 5,0 meter 
indvendig og mellem færdig opstillet eller 
leveret som samlesæt.
I samlesæt er alt træ, undt. gulv og 
tagbrædder, færdig tildannet, klar til 
montage. Samtlige materialer 
medfølger.Endvidere kan vi tilbyde en 3 
modul shelter (kun ret tag) hvor  3 
"moduler" er sammenbygget.

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Indbygget
bord

Indbygget
bord

Vælg mellem ret tag eller saddeltag, begge med græstørv.

 Alle priser er eksklusiv levering.

H
øj

 s
he

lte
r 

Vælg mellem saddeltag med græs eller ret 
tag med tagpap

Her er shelteren med mange  muligheder: 
madpakke hus, lyn-shelter på golfbaner, 
læskur, brændeskur  mv.
I denne model på 3,0 meter bredde er der 
fint plads til f.eks. 1 bord bænk sæt.
Mulighed for montage af lynafleder på  
taget . Denne shelter tilbydes som som 
byggesæt, hvor alt træ leveres i 
rålængder.Samtlige materialer til byggeriet 
medfølger.

Ret tag
med 

tagpap

Saddel tag
med 

græstørv

Lynafleder

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 

Tilbydes ikke 
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Prisliste  sheltere Side 3 af 4  11-04-2021

med uden med uden

Brd. Dyb. moms moms moms moms

3,6 2,5 35.000 28.000 50.000 40.000

3,6 2,5 112.500 90.000

3,5 2,5 50.000 40.000

Pris eksklusiv levering

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet

Indvendig 

Shelterbyg Aps · Kong Knapsvej 55 · 8620 Kjellerup · Tlf. 40 14 59 80 · info@shelterbyg.dk

Shelterbyg Aps ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.  
Alle vore produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvalitetsmæssigt niveau, der sikrer lang levetid og brugsværdi.
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7.
2 Tilbydes ikke 

Shelteren i det minimalistiske design
Den originale arkitekt tegnede shelter, type 
7.2, der indgår i Naturstyrelsens 
eksempelsamling. 
Gennemførte detaljer, hvor brugsværdi, 
lang levetid og design, går op i en højere 
enhed. Tag med påsvejset tagpap.
Fin soveplads til 5 personer.
(leveres ubehandlet)

Sh
el

te
r T

yp
e 

7.
1 

H
an

di
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p

Tilbydes ikke 

Shelter type 7.1 handicap, er en 
shelterløsning specielt tilpasset personer 
med særlige behov. Shelteren er udviklet i 
samarbejde med Handigear.com. 
Ved hjælp af  bl.a. taljetræk , siddesejl mv. 
kan  personen løftes ud af kørestolen og 
ind i shelteren.
Taljetræk, samt sidde- og positioneringssejl 
opbevares i aflåst skuffe under 
udtrækslejet, når shelteren ikke er i brug. 
Liftløsningen er CE-godkendt til personløft 
op til 150 kg. 

Sh
el

te
r T

yp
e 

7.
1

Den originale arkitekt tegnede shelter, 
type 7.1, der indgår i Naturstyrelsens 
eksempelsamling. Gennemførte detaljer, 
hvor brugsværdi, lang levetid og design, 
går op i en højere enhed.
Kan også leveres som samlesæt, hvor alt 
tømmer og de udvendige brædder i 
lærketræ er tilskåret, gavle er 
færdigsamlede. Indvendige gulv- og 
loftbrædder leveres i rålængder. Samtlige 
materialer  medfølger. 
Samlesæt er kun for den erfarne gør det 
selv/ håndværker.

 Alle priser er eksklusiv levering.
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Prisliste  sheltere Side 4 af 4     11-04-2021

med uden med uden

Brd. Dyb. moms moms moms moms

22.500 18.000 37.500 30.000

6.875 5.500

10.625 8.500

60.000 48.000

Fra Fra

15.000 12.000

1.000 800 1.875 1.500

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet

Indvendig 

Pris eksklusiv levering

Shelterbyg Aps · Kong Knapsvej 55 · 8620 Kjellerup · Tlf. 40 14 59 80 · info@shelterbyg.dk

M
ul

tt
oi

le
t

Gedigent og gennemtænkt toilet beregnet til placering over et 
gravet hul i jorden eller over en nedgravet opsamlingstank.
Grundplan er 1,2 x 1,2 m og højden ca 2,35 m.
Ideel løsning på shelterpladser, skovbørnehaver o.lign. steder.
Muldtoilettet kan leveres opstillet klar til brug eller som 
komplet samlesæt i 6 dele. I et samlesæt leveres bund, gavle, 
bagvæg færdig samlet. Front er færdig samlet med monteret 
dør, taget leveres færdig monteret med påsvejset tagpap. 
Inklusiv toilet kasse med monteret toiletsæde.

Shelterbyg Aps ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.  
Alle vore produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvalitetsmæssigt niveau, der sikrer lang levetid og brugsværdi.

M
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Multtoilet 
ekskl. 

opsamlings 
tank

Tank 500 L

Tank 1200 L

Nedgravning 
af tank efter 

tilbud

Nedgravning 
af tank efter 

tilbud

Tilbydes ikke 

Denne pris indeholder 
kun arbejdsløn til 
nedgravning af tank 
og lægning af fliser

O
ve

nl
ys

Ovenlys i klar acrylglas med drypkant.
Passer til alle vores shelters med græstag. 
Giver et helt fantastisk lysinfald i dagtimerne 
og mulighed for at ligge og se på stjernehimlen 
om natten.
Lysnings mål på 50 x 50 cm.
Monteres nemt på både nye byggerier og 
eksisterende shelters.

 Alle priser er eksklusiv levering.

Handicapvenligt 
multtoilet med 1200 L  
opsamlingstank.
Grundplan er 2,75 x 2,75 
m og højden ca 2,7 m. 
Mål og indretning iht. 
Dansk Handicap Forbund 
(dog ingen håndvask)
20 graders taghældning 
med tagpap shingels og 
vinduer i gavltrekanter.

Denne pris indeholder 1200 
L tank, fliser, selve 
bygningen med indretning, 
færdig opstillet og klar til 
brug - men uden arbejdsløn 
til nedgravning af tank og 
lægning af fliser
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