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Bålhytter - 8 kantede bålhytter - 8 kantet bålhytte 7 m

En rigtig dejlig og rummelig bålhytte, i en rigtig alsidig størrelse til anvendelse i al
slags vejr.
Gedigen konstruktion med fritbærende spær, 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.
En eller flere shelters giver mulighed for overnatning i al slags vejr og en
påbygget tilbygning giver mulighed for opbevaring af f.eks. køkkengrej, møbler
mv.
En anden oplagt tilkøb er vinduer hele vejen rundt sikrer både udsigt og dejlig lyst
inde – uden vind og træk inde i bålhytte.
Skal din 8-kantede bålhytte være mindre eller større? Se hele udvalget her
Se priser på bålhytter og tilkøb her
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·
·
·
·

Kraftige 8 kantede stolper på støbte punktfundamenter, samt stort tagudhæng, sikrer meget lang levetid.
Alt træ, undt. tagbrædder, i dansk lærketræ, skåret på eget savværk.
Konstruktionstræet er visuelt styrkesorteret iht. DS/EN14081-1, med certificering Shelterbyg 0527-CPD-2322
På alle bålhytter er udarbejdet ingeniørberegninger, til brug ved byggeansøgninger.
Sidebeklædning i brædder eller kalmarbrædder, i hel eller halv højde efter ønske.
Fastmonterede bænke indvendigt langs vægge, efter ønske.
Kraftig tagkonstruktion med synlige og fritbærende spær.
Tag i brædder med fer og not med sort tagpapshingels, røghul med røghat, efter ønske.

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.

