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Komplett leverans: 

• Ritningar för byggnadslov 
• Fraktfritt (inom 50 mil från fabrik) 
• Montering under tak 
• Ytterväggar i storblock, invändig 

takhöjd 2400 mm 
• Isolering i vägg 170 mm 
• Isolering i tak 290 mm 
• Inbyggd takfot 
• 3-glas isolerglasfönster, vitmålade 
• Spröjsade fönster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vitlaserad och lackad träpanel till 
samtliga innertak alternativt gipsplank 

• Vitmålade innerdörrar Allmoge inkl 
trycke 

• Garderober, vit slät lucka 
• Köksinredning, Marbodal prisgr. 3  
• Rostfri diskbänk med vattenlås 
• Betongpannor, ytbehandlade  
• Hängrännor och stuprör i plåt, svart el. 

vit. Fönsterbleck och ränndalsplåt. 
• Altaner, staket, uteplatser 
• Startpaket med spik,beslag 
• Ettårig fritidshusförsäkring 
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Fritidshus med villastandard 
Benämning  Beskrivning och övriga anmärkningar 

 
TJÄNSTER 
 

  

Råd om tomt och hus ••••    Medverkar vid val av tomt och val av hustyp, samt inplacering 
av hus på tomten, kontakt med myndigheter. 
 

Ansökningshandlingar för 
byggnadslov 
 

••••    Huvudritning, Situationsplan, Ansökan 

Grundritning 
 

••••    Upprättas vid normala grundförhållanden (ej pålningsritning). 

Arbets- och montageritningar 
 

     

LEVERANS 
 
 
 
 

••••    Fritt på bil till byggnadsplatsen inom 500 km radie från fabrik, 
om framkomlig väg för fordon med upp till 25 tons last och  
24 m fordonslängd finns. (Lossning genom beställarens 
försorg enligt Allmänna avtalsvillkor). Ev. båttransporter 
betalas av beställaren. Ev. omlastning debiteras kund. 
 

Fästvinklar för väggmontage     ••••    Levereras i förväg. Montering ombesörjs av kund inför 
stommontaget. 

STOMMONTERING 
 

••••    Det innebär att våra montörer med hjälp av beställaren svarar 
för den viktigaste och svåraste delen av monteringsarbetet. 
Avvägning och utläggning av golvbjälklaget, montering av 
ytterväggssektionerna, takstolar samt underlagstak med 
underlagspapp. När våra montörer lämnar Er är stugan 
skyddad under tak, fönster och ytterdörrar insatta på plats i 
ytterväggarna. 
Kund håller med byggnadsställningar och elström under 
montagetiden samt 2 man för montage och 
hantlangningshjälp. 

   
BJÄLKLAG, bottenbjälklag 
 

+ Monteringsfärdiga bjälkar 45x220med påspikade 
trossbottenläkt. Monteringsfärdiga syllar 
 

Isolering + 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor 
 

Mellanbjälklag + Till 1½-planshus monteringsfärdiga bjälkar. 
 

Trossbottenskiva + Färdigkapad i bredd. 
 

Undergolv + 22 mm spånskiva 
   
Golvsocklar 12x56 
 

••••    Vitmålad furu, levereras i fallande längder 

Våningstrappor, Lofthus ••••    Monteringsfärdiga delar furu kl. B. Klarlackade 
 

Spaljé, Lofthus ••••    Furu kl. B ingår där huvudritning så utvisar. Klarlackad. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
YTTERVÄGG 

    

••••    

 
Yttervägg med skyddsmålad stående panel 22x145 mm, läkt 
22x45 mm, luftspalt, vindduk, 170 mm regelverk med 170 mm 
mineralullsisolering, plastfolie som diff.spärr. 
Till invändig beklädnad 13 mm gips alternativt 12 mm 
spånskiva i standardformat levereras lös. 
 

Tilläggsisolering + 45 mm på insida vägg, reglar 45x45 + 45mm isolering 
 
 
Gavelspetsar 
 
 

    

                ••••    

 
Monteringsfärdiga gavelspetsar med vindskyddsduk och 
monterad stående panel. Gavelspetsar till 1½-planshus 
uppbyggda lika ytterväggar. 

Fönster och fönsterdörrar ••••    3-glasfönster, vitmålade, beslagna. 
 

Fönsterspröjs ••••    Ingår där huvudritning så utvisar. 
 

Fönsterbleck, överbleck 
 

    ••••    Av vitlackerad plåt. 

Ytterdörr Villadörr (vitmålad) 
 

••••    Med isolerruta, cylinderlås och trycke. 

INNERVÄGGAR 
 

••••    Stående 45x70 mm innerväggsreglar, beklädnad 13 mm 
gipsskiva, alternativt 12 mm spånskiva i standardformat. 

   
YTTERTAK 
 

  

Fackverk ••••    Till 1-planshus. Monteringsfärdiga. 
 

Takstolar ••••    Till 1½-planshus. Monteringsfärdiga. 
 

Förankringsjärn 
 

••••    Till infästning av fackverk-takstol mot hammarband. 

Underlagstak ••••    Monteringsfärdiga element av 17 mm råspont. 
 

Underlagspapp/duk ••••    T-Tak EVO alt. YAP 2200 KK 
 

Strö- och bärläkt ••••    Fallande längder. 
 

Takbeläggning ••••    2-kupiga betongpannor i svart eller tegelröd kulör 
(ytbehandlade) 
 

Takventilation ••••    Benders takluftare, Doldis 
 

Vindskivor ••••    Girade i nock. 1 st 22x145, 2 st 22x120 och stormlist av plåt. 
 

Takfotsinbyggnad ••••    Monteringsfärdiga spikreglar, panel i fallande längder, 
insektsnät. 
 

Takfotsbräda 
 

••••    I fallande längder. 

Isolering 1-planshus 
 
 
Isolering 1½-planshus 
 

••••    

    

    

••••    

290 mm mineralullsisolering i 2-skikt, 195 mm skiva, 95mm i 
rullar. 230 mm i ryggåstak. 
 
195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor. 
 
 



 
 
 
 
 
Isolering 1½-planshus ••••    195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor. 

 
Innertaksbeklädnad 
 

••••    Vitlaserad samt lackad furupanel 13x120 mm, levereras i 
fallande längder. Plastfolie (diff.spärr). 
 

Taklist 15x45 
 

••••    Vitmålad furu. Levereras i fallande längder. 

Altan (ingår i priset till vissa 
hustyper, se prislistan)  

••••    Monteringsfärdig av tryckimpregnerade bjälkar, och 28mm 
trallgolv till standardhustyperna. 
 

Räcken till uteplatser ••••    Staketbrädor färdiga för montering. Överliggare och spikreglar 
i fallande längder. 
 

Veranda ••••    Altangolv med tryckimpregnerade, bjälkar och 28 mm golvtrall. 
Monteringsfärdiga bärlinor, takstolar. Underlagstak, strö- och 
bärläkt och invändig takbeklädnad av glespanel levereras i 
fallande längder. 
Underlagspapp, betongpannor, ränndalsplåt. 
Monteringsfärdiga stolpar. 
 

Köks- och garderobsinredning ••••    Omfattning enligt huvudritning. Marbodal i prisgrupp 3. 
Bänskivor belagda med laminat. Kontinentalhöjd 2117 mm. 
 

Diskbänksbeslag ••••    Rostfritt, slät samt vattenlås. 
 

Ränndalsplåt ••••    Vid vinkelbyggnad. Av plåt, färg lika takpannor. 
 

Hängrännor och stuprör plåt 
 

••••    Inkl. erforderliga kompletteringsdetaljer. Färg: svart eller vit. 
 

Vindslucka ••••    Ingår till 1 planshusen. 
 

Tilluft cylinderventil för 
montering i yttervägg 

••••    Fresch 90 

Brandvarnare      
Försäkring ••••    Ettårig fritidshusförsäkring 

 
 
 
 
Försäljning från vår fabrik i Landsbro: 
 
LANDSBRO-STUGAN AB 
Erling Lundgren 
Panelvägen 3 
570 12  LANDSBRO 
Tel.0383-60070 


