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Nybyggnation av Attefallshus 30m²

Offerten baseras enligt det visningshus som är placerat vid Ölands köpstad, Färjestaden. Samt 
prospekt och ritningar på vår hemsida.

Markarbeten / Grundläggning. (plintgrund)
Åkesson bygg erbjuder sig att göra markarbeten inklusive grundplintar inför montage. Priset för detta 
lämnas separat efter platsbesök efter de förutsättningar som finns på plats. Och ingår ej i denna 
offert.

Attefallshus

30m² vinterbonad stuga med sov loft. Mått 6,6x4,5m samt 3,96m högt
Fasadbeklädnad: Liggande träpanel 27x220mm samt stående panel vid Entrédörr
Takmaterial: Svart takpapp med hängrännor i lackerad silver.
Fönster- och Dörrar: Outline 3-glas aluminium utsida, trä insida. 
Interiör väggar: Målade väggar i baskulör NCSS1502-G50Y
Golv Allrum/Loft: Trägolv Ask 2-stav eller likvärdig
Golv Kök: Klinker Lotus Light Grey 
Kakel kök: Vitt matt kakel 300x600mm
Bänkskiva kök: Laminatskiva enligt sentens standardsortiment.
Golv/väggar Badrum: Klinker Lotus Light Grey / vitt matt kakel 300x600mm
Inredning kök: Fabrikat Sentens, släta luckor, valfri standardkulör 
 Vitvaror från Electrolux
Inredning Badrum: Fabrikat Sentens, kommod med slät lucka, valfri standardkulör
                                           spegelskåp samt välvda duschväggar i glas. 

Räcke på loft: Stålräcke enl. visningshus och illustration på 3D bilder
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Installationer

Luftvärmepump
Spotlights i kök, allrum, badrum och loft
Komfortgolvvärme i Badrum
Handdukstork i badrum
Uttag i badrum förberett för tvättmaskin/Kombimaskin
2st lamputtag i allrumstak ovan inredning matbord och soffbord
LED Belysning av fönstersmygar i Allrum och loft
Utebelysning vid entré och baksida
Varmvattenberedare 30L
1st vattenutkastare på utsida badrumsvägg
Pax-fläkt i badrum
Förberett för plug-in installation av ström, vatten och avlopp.

Tillval

På visningshuset/ ritning  redovisad uteplats inkl pergola i Lärk: 35.000kr inkl montage
På ritningen/ hemsidan braskamin kamin: 40.000kr inkl montage
På ritningen / hemsidan redovisad trappa vid entré i Lärk: 7500kr inkl montage
 
Transport av huset ingår ej, detta måste bedömas utifrån varje enskild placering.
All inredning / gardiner/ möbler är extrautrustning och går att beställa på Joli interiör, Kalmar!

Kontakta oss för mer information och slutgiltigt pris med dina önskemål !

Pris netto

895000:-
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