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Pris eksklusiv levering

Prisliste bålhytter

Side 1 af 4

8 kant

4,5 x 4,5 m - dia. 5,0 m - 18 kvm

8 kant

6,0 x 6,0 m - dia. 6,7 m - 32 kvm

8 kant

7,0 x 7,0 m - dia. 7,8 m - 43 kvm

8 kant

8,0 x 8,0 m - dia. 8,8 m - 56 kvm

01-01-2022

Den mindste af vores bålhytter på 4,5 x 4,5 indvendig.
Rigtig fin og gedigen lille bålhytte der ikke fylder mere
end den sagtens kan bygges i en almindelig have.
Kraftige 8 kantede stolper på beton fundamenter, sikrer
rigtig lang levetid.
Denne version er den eneste af vores 8 og 6 kantede
bålhytter vi tilbyder som bygge -/ samlesæt. I et
byggesæt medfølger alle materialer der skal bruges til
byggeriet. Stolper er færdig tilskåret, spær delvis
tilskåret. Øvrigt tømmer og brædder leveres i rålængder.
22 grader tag med tagpap shingels.
Samlesæt er kun for tømrer el. erfarne "gør det selv".
Bålhytten tv. er med aftagelige vinduer som tilkøb.

Bålhytten i mellem størrelse, men stadig stor nok til at
rumme f.eks. en hel skole klasse. Med en af de mange
tilkøbs muligheder i form af f.eks. en påbygget shelter
eller lukket opbevaringsrum, vil denne bålhytte hurtigt
blive samlingspunktet for eksempelvis spejdere, i
børnehaven, byens borgere eller som madpakkehus.
Kraftige 8 kantede stolper i lærketræ på støbte
betonfundamenter og tag med sorte tagpap shingels
fulender helhedsindtrykket af denne gedigne bålhytte.
Bålhytten tv. er med påbygget shelter som tilkøb.

En rigtig fin og populær bålhytte med rigtig mange
anvendelses muligheder. Med de mange tilkøbs
muligheder i form af bl.a. en eller flere shelters, scene,
udekøkken, redskabsskur mv. (se de mange muligheder i
billedgalleriet på vores hjemmeside), vil denne bålhytte
kunne opfylde rigtig mange behov for udendøres
aktiviteter - i ly for vind og vejr.
Kraftige 8 kantede stolper i lærketræ på støbte beton
fundamenter sikrer ingen træ i kontakt med jord og
dermed rigtig lang levetid.
Bålhytten tv. er med påbygget shelter som tilkøb.

En af de mest populære af vores 8 kantede bålhytter .
Gedigen konstruktion med fritbærende spær og med
22 graders taghældning og tagpap shingels, fuldender
helhedsindtrykket af denne bålhytte. Forholdsvis
meget vægplads og dermed mulighed for mange
siddepladser med fast monterede bænke på vægge og
god pladsudnyttelse med bålsted i midten.
Bålhytten tv. er fra Kulsø Spejdercenter, med tilkøb i
tilbygning, vinduer, dobbelt dør samt flise belægning .
Vinduerne hele vejen rundt sikrer både udsigt og
dejlig lyst inde. En rigtig dejlig og rummelig bålhytte
der kan anvendes i al slags vejr.

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet
med

uden

med

uden

moms

moms

moms

moms

57.500

46.000

93.750

75.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 4,5 x 4,5 m
Diameter udvendig = 5,0 m
Grundplan = 18 kvm.
Antal siddepladser ca 20-22
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

135.000

108.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 6,0 x 6,0 m
Diameter udvendig = 7,1 m
Grundplan = 33 kvm.
Antal siddepladser ca 25-28
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

151.250

121.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 7,0 x 7,0 m
Diameter udvendig = 7,8 m
Grundplan = 43 kvm.
Antal siddeplader på 7 fag ca. 28-30
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

178.750

143.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 8,0 x 8,0 m
Diameter udvendig = 8,8 m
Grundplan = 56 kvm.
Antal siddepladser på 7 fag ca. 35-40
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Alle priser er eksklusiv levering.

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. På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.
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8 kant

9,0 x 9,0 m - dia. 9,9 m - 70 kvm

8 kant

10,0 x 10,0 m - dia. 11,0 m - 86 kvm

6 kant

6,0 x 6,0 m - dia. 7,1 m - 33 kvm

6 kant

7,0 x 7,0 m - dia. 8,3 m - 45 kvm

01-01-2022

Den næststørste af vores 8 kantede bålhytter med en
imponerende og fritbærende spærkonstruktion uden
midterstolpe, på 10 meter i diameter.
22 graders taghældning og tagpap shingels.
Med hele 70 kvm. i grundplan, er der mulighed for at
selv de mest pladskrævende aktiviteter kan foregå i
tørvejr.
Rigtig mange kvadratmeter for pengene og
forholdsvis meget vægplads og dermed mulighed for
mange siddepladser med fast monterede bænke på
vægge og god pladsudnyttelse med bålsted i midten.

Den største af vores 8 kantede bålhytter med en
imponerende spærkonstruktion med midterstolpe, på
11 meter i diameter.
22 graders taghældning og tagpap shingels.
Med hele 86 kvm. i grundplan, er der mulighed for at
selv de mest pladskrævende aktiviteter kan foregå i
tørvejr.
Rigtig mange kvadratmeter for pengene og
forholdsvis meget vægplads og dermed mulighed for
mange siddepladser med fast monterede bænke på
vægge og god pladsudnyttelse.

Vore 6-kantede bålhytter bygges i en meget solid og
gedigen konstruktion, hvor de enkelte samlingsdetaljer fuldender helhedsindtrykket af
denne bålhytte. Kraftige 6 kantede stolper i
lærketræ på støbte beton fundamenter sikrer ingen
træ i jord kontakt og dermed rigtig lang levetid.
Forholdsvis meget vægplads og dermed mulighed
for mange siddepladser med fast monterede bænke
på vægge og god pladsudnyttelse med bålsted i
midten. Mulighed for tilkøb med tilbygning, vinduer,
døre mv.
(find inspiration i billedgalleriet på vores
hjemmeside).

Den største af vore 6-kantede bålhytter, med
fritbærende spærkonstruktion uden midterstolpe.
Kraftige 6 kantede stolper på støbte beton
fundamenter sikrer ingen træ i jord kontakt og
dermed rigtig lang levetid.
Her får man rigtig mange kvadratmeter for pengene
og med 5 fastmonterede bænke a 5 meter er der
siddepladser til helt op til 40 til 45 personer i denne
bålhytte. Samtidig er der god pladsudnyttelse med
mulighed for bålsted i midten. Mulighed for tilkøb
med tilbygning, vinduer, døre mv.(find inspiration i
billedgalleriet på vores hjemmeside).

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet
med

uden

med

uden

moms

moms

moms

moms

211.250

169.000

Tilbydes ikke

Fakta:
Væg til væg indvendig = 9,0 x 9,0 m
Diameter udvendig = 9,9 m
Grundplan = 70 kvm.
Antal siddepladser på 7 fag ca. 45-50
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

261.250

209.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 10,0 x 10,0 m
Diameter udvendig = 11,0 m
Grundplan = 86 kvm.
Antal siddepladser på 7 fag ca. 50-55
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

127.500

102.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 6,0 x 6,0 m
Diameter udvendig = 7,1 m
Grundplan = 33 kvm.
Antal siddepladser på 5 fag ca. 35
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Tilbydes ikke

141.250

113.000

Fakta:
Væg til væg indvendig = 7,0 x 7,0 m
Diameter udvendig = 8,3 m
Grundplan = 45 kvm.
Antal siddepladser på 5 fag ca. 40-45
Sider lukket i hel eller halv højde efter
ønske.
Lodret beklædning i 23 x 150 eller
23 mm kalmar brædder
Fastmonterede bænke langs sider
Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m

Alle priser er eksklusiv levering.

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. På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.
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20 grader tag med tagpap shingels
Traditionel bålhytte hvor man får
rigtig mange kvadrat meter for
pengene.
Tagpap shingels giver et flot og
holdbart tag.

Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet
Grund-

med

uden

med

uden

LxB

plan

moms

moms

moms

moms

4x6m

24

Tilbydes ikke

105.000

84.000

5x8m

40

Tilbydes ikke

152.500

122.000

6 x 10 m

60

Tilbydes ikke

190.000

152.000

Ovennævnte 3 størrelser er standard, men vi
udregner gerne uforpligtende tilbud på denne
bålhytte i andre længder end ovennævnte.

4 kantede - små og mellem

Foto: 6 x 10 meter

40 grader tag med tagpap shingels
Bålhytte med stort loftrum med
mulighed for hems.
Tagpap shingels giver et flot og
holdbart tag.

4x6m

24

Tilbydes ikke

132.500

106.000

5x8m

40

Tilbydes ikke

175.000

140.000

6 x 10 m

60

Tilbydes ikke

218.750

175.000

Ovennævnte 3 størrelser er standard, men vi
udregner gerne uforpligtende tilbud på denne
bålhytte i andre længder end ovennævnte.
Foto: 5 x 8 meter

40 grader tag med kalmarbrædder
Bålhytte med stort loftrum med
mulighed for hems.
Tag i kalmarbrædder giver det "rigtige"
look og undertaget sikrer mod
indtrængende regnvand.

4x6m

24

Tilbydes ikke

131.250

105.000

5x8m

40

Tilbydes ikke

180.000

144.000

6 x 10 m

60

Tilbydes ikke

225.000

180.000

Ovennævnte 3 størrelser er standard, men vi
udregner gerne uforpligtende tilbud på denne
bålhytte i andre længder end ovennævnte.
Foto: 6 x 10 meter

4 kantede - store

20 grader tag med tagpap shingels

Bålhytte med midterstolpe, kiprem og
synlige spær.
Med en bredde på 8 m og længder på
henholdsvis 12, 16 og 20 meter (og
endnu længere efter ønske), er der
mulighed for at selv de mest
pladskrævende aktiviteter kan foregå i
tørvejr. Mulighed for at integrere
redskabsrum, garage el.lign. Endvidere
er det relativt enkelt at bygge en hems
på 32 m2 , i den ene ende af bålhytten.

8 x 12 m

96

Tilbydes ikke

267.500

214.000

8 x 16 m

128

Tilbydes ikke

340.000

272.000

8 x 20 m

160

Tilbydes ikke

398.750

319.000

Foto: 8 x 12 meter

Alle priser er eksklusiv levering.

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. På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.
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Bygge -/ samlesæt Færdig opstillet
Grund-

med

uden

med

uden

plan

moms

moms

moms

moms

Multtoilet
ekskl.
opsamlings
tank

23.750

19.000

39.375

31.500

Tank 500 L

7.500

6.000

Multtoilet - handicapvenlig

Multtoilet

Mål
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.

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.

Tank 1200 L

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

11.250

9.000

Tilbydes ikke

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

Nedgravning
af tank efter
tilbud
Nedgravning af
tank efter
tilbud

61.875

49.500

Fra

Fra

15.000

12.000

Alle priser er eksklusiv levering.

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. På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.
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