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Shelters - Kalmar stor - Kalmar stor, ret tag

Kalmar stor, ret tag
Den største og kraftigste model af shelters i kalmarbrædder, med bredder på 3,5
til 5 meter, og med stå-højde og 1,4 m udhæng i front.
Særdeles egnet på offentlige arealer eller på steder med mange overnattende.
Ret tag, med ensidig fald på taget bagud, og stort udhæng på 1,4 meter i front,
giver fin mulighed for ståhøjde under udhænget og at tænde bål i ly for regn.
Kan leveres med enten tagpap eller græstag.
Leveres som byggesæt, hvor alt tømmer er tilskåret, og alle brædder lev i
rålængder. Samtlige materialer medfølger.
Andet tag? Kig på vores udvalg af Kalmar shelter her
Se priserne på shelters her

Tekniske informationer
Konstruktion:
Fast gulv i brædder, hævet 40 – 50 cm over terræn. Størrelsen indvendig er som standard 2,5 meter i dybden og i bredder på 3,5 - 4,0
- 4,5 eller 5,0 meter.
Vægge udført som en kraftig skelet konstruktion, med en beklædning i 23 mm kalmar-brædder i lærk, monteret lodret en på to.
Tag med ensidig fald bagud og med stort udhæng på 1,4 meter i front, hvilket giver fin mulighed for ståhøjde under udhænget samt bål
i tørvejr. Taget er udført med tagbrædder og tilbydes enten med påsvejset tagpap eller græstag.
I et byggesæt er alt tømmer er tilskåret og alle brædder leveres i rålængder. Samtlige materialer medfølger.
Byggesættet til stor kalmar shelter er dog kun for den erfarne "gør det selv" eller håndværker.

Shelterbyg ApS ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.Alle vores
produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvaltitetsmæssigt niveau, der sikre lang levetid og brugsværdi.Konstruktionstræet er visuelt styrkesorteret
iht. DS/EN 14081-1, med certificering Shelterbyg 0527-CPD-3222.På alle vores bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved
byggeansøgninger.

