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med uden

Bålhytte Brd x dybde moms moms

8 kantet, 10 x 10 m 4,2 x 2,2 m 33.750 27.000

8 kantet, 9 x 9 m 3,8 x 2,2 m 31.250 25.000

8 kantet, 8 x 8 m 3,4 x 2,2 m 28.750 23.000

8 kantet, 7 x 7 m 3,0 x 2,2 m 25.000 20.000

8 kantet, 6 x 6 m 2,6 x 2,2 m 22.500 18.000

8 kantet, 4,5 x 4,5 m 2,0 x 2,2 m 17.500 14.000

6 kantet, 7 x 7 m 4,2 x 2,2 m 33.750 27.000

6 kantet, 6 x 6 m 3,6 x 2,2 m 30.000 24.000

med uden

Bålhytte moms moms

8 kantet, 10 x 10 m 3.125 2.500

8 kantet, 9 x 9 m 2.875 2.300

8 kantet, 8 x 8 m 2.625 2.100

8 kantet, 7 x 7 m 2.375 1.900

8 kantet, 6 x 6 m 2.125 1.700

8 kantet, 4,5 x 4,5 m 1.875 1.500

6 kantet, 7 x 7 m 3.000 2.400

6 kantet, 6 x 6 m 2.625 2.100

Færdig opstillet

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

Tilbygning

Alle priser er eksklusiv levering og gælder kun ved bestilling og levering sammen med bålhytter.

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.
Konstruktionstræet er visuelt  styrkesorteret iht.  DS/EN 14081-1,  med certificering Shelterbyg 0527-CPD-2322
På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.

Et af de mest populære tilkøb til 6 og 8 kantede bålhytter er en eller flere 
påbyggede shelters og/eller lukkede rum. Som standard tilbydes følgende 
varianter:

Påbygget shelter, med fast gulv i høvlede brædder.

Tilbygning lukket 4 sider, med hængslet dør 
mod bålhytten. Ingen gulv. Egnet som 
aflåseligt opbevaring, redskabsskur el.lign.

Tilbygning åben mod bålhytten og lukket  mod 
bagvæg og sider. Ingen gulv. Egnet til opbevaring, 
scene, udekøkken el.lign.

Vinduer Priser er gældende for vinduer til et fag, dvs. mellem to stolper.
Højden på vinduer er 110 cm.
Vinduer udføres i 3 mm klar acryl glas, ramme i 30 x 35 mm lærk. 

Vinduerne er som standard 
fastskruet med alm. træskruer 
og kan af- og påmonteres med 
en alm. skrutrækker torx 20
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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.
Konstruktionstræet er visuelt  styrkesorteret iht.  DS/EN 14081-1,  med certificering Shelterbyg 0527-CPD-2322
På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.

Ovenlysvindue, lysnings mål er 42 x 71 cm.

Ovenlys-vindue 3.125,- (ex. moms 2.500,-)

Dobbeltdør med vinduer. En dør åben = bredde 
85 cm, begge døre åbne = bredde 170 cm.

Afdækning mod jord med 6 mm plan eternit.
Forhindrer vind og træk under sidebeklædningen.

Afdækning til jord 250,- pr Lbm (ex. moms 200,-)Dobbeltdør fra 10.000,- (ex. moms 8.000,-)

Bord 2.500,- (ex. moms 2.000,-)
Bænk 1.500,- (ex. moms 1.200,-)
Bord og 2 bænke = 5.000,- (ex. moms 4.000,-)

Bord og bænk - saml selv, længde op til 3,0 m
Bord og bænk udført i 27 mm høvlede planker i 
lærketræ, ubehandlet.
Bord 62 cm bredde, sæde i bænk 37 cm bredde.
Gavle til bord og bænk  leveres samlet. 
Planker til bordplade/sarg og sæde/sarg leveres i 
rålængde på 3 m, og skal herefter skæres i ønsket 
længde (max 3,0 m) og monteres.

Hems fra 12.500,- (ex. moms 10.000,-) Flisebelægning fra 688,- pr kvm. (ex. moms 550,-)Tagrender fra 12.500,- (ex. moms 10.000,-)

Trægulv fra 625,- pr kvm (ex. moms 500,-)

Ståltagrender 125 mm. Forhindrer effektivt stænk 
fra tagdryp på sidebeklædningen.

Hems i 4 kantede bålhytter, med 40 graders 
taghældning, giver mange ekstra sovepladser.

En flisebelægning øger tilgængeligheden og 
anvendeligheden i bålhytten.

Alle priser er eksklusiv levering og gælder kun ved bestilling og levering sammen med bålhytter.

Bord og bænk - færdigsamlet til 4,6 eller 8 kant 
bålhytter, pris efter tilbud 
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