Shelterbyg - Kong Knapsvej 55, 8620 Kjellerup - 40 14 59 80 - info@shelterbyg.dk

Bålhytter - 4 kantede store - 4 kantet bålhytte 8 x 12 m

4 kantet bålhytte 8 x 12 m
Har du brug for mange kvadratmeter overdækning, skal du vælge vores store 4
kantede bålhytter. Kendetegnet for vore store 4-kantede bålhytter er
midterstolper, kiprem og synlige bjælkespær.
Med en bredde på 8 meter 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.
Med masser af plads under tag er der også mulighed for at integrere f.eks.
redskabsrum, garage eller lignende i bålhytten (se billeder)
Endvidere er det relativt enkelt at bygge f.eks. en hems, der giver meget
soveplads, i den ene ende af bålhytten, uden det går ud over udnyttelsen af
gulvarealet
Se flere store 4-kantede/rektangulære bålhytter, tryk her
Se priserne på alle vores bålhytter her

Tekniske informationer
Konstruktion:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kraftige stolper på støbte beton-punktfundamenter.
Alt træ, undt. tagbrædder, er i dansk lærketræ, skåret på eget savværk.
Træet til konstruktionen er visuelt styrkesorteret iht. DS/EN 14081-1, 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.
Kraftig konstruktion med rem i kip, stoltper i midt og synlige bjælkespær.
Tag med 20 graders taghældning, med tagpap shingels eller tagpap glatdækning / listedækning.
Leveres med eller uden røgåbning i kip.
Mulighed for tilkøb: tagrender, hems, vinduer, integreret redskabsskur mv.

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.

