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UDGAVE 6.

Elevfremstillede hytter
Kvalitetsmaterialer
Lang levetid
Sælges til materialepris
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| Tømrerhytter

Scan QR koden
og se videoen

8,32
10 m
m22
Se priser og kontakt på bagsiden

10 m2 Hytter

Sokkelplan 10m2
438 x 231 cm.
Diagonalmål 495,2 cm.

På hytter kan der i begrænset omfang ændres på:
 Vindues-/ dørplacering og størrelse
 Indvendige beklædningstyper
 Tagplader, sten, pap og farve
 Hytter leveres med fyr rustik beklædning
Der leveres ikke længere hytter med trykket træ.

Tag:
 B7 Cembrit sort
 Lægter 37x73 mm T1
 Hanebånd spær 45x120 mm spærtræ T1
 Udhængsspær og underudhæng
 95 mm isolering konstruktion 45x95 mm reglar
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik
beklædning
Sider og gavle:
 120 mm klink eller 19x100 mm 1 på 2 beklædning
 95 mm isolering. 19 mm afstandsliste,
diffusionsåbent vindpap
 Konstruktion 45x95 mm reglar
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik beklædning
 Dør og vinduer hvide fabriksmalede
Bund:
 Randplanke 45x120 mm
 22 mm gulvspånplade med fer og not
 Bjælker 45x95 mm
 Bjælkesko nr. 177
 95 mm isolering
 Mussestop, vind- og skivefunktion 15 mm granfinér
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2 2
8,32
15 mm
Se priser og kontakt på bagsiden

15 m2 Hytter
Tag:
 B7 cembrit sort
 Lægter 37x73 mm T1
 Hanebånd spær 45x120 mm spærtræ T1
 Udhængsspær og underudhæng
 95 mm isolering konstruktion 45x95 mm
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik
beklædning
Sider og gavle:
 120 mm klink eller 19x100 mm 1 på 2 beklædning
 95 mm isolering 19 mm afstandsliste,
diffusionsåbent vindpap
 Konstruktion 45x95 mm reglar
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik
beklædning
 Dør og vinduer hvide fabriksmalede
Bund:
 Randplanke 45x120 mm
 22 mm gulvspånplade med fer og not
 Bjælker 45x95 mm
 Bjælkesko nr. 177
 95 mm isolering
 Mussestop, vind- og skivefunktion 15 mm gran finér

Bemærk
Tagsten, maling, tagrender og
bondehusvinduer er ikke standard.
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Scan QR koden
og se VIDEO

8,32
20+m
m22
(Sælges kun til foreninger og institutioner)
Se priser og kontakt på bagsiden

20+m2 Hytter
Tag:
 B7 Cembrit sort
 Lægter 37x73 mm T1
 Hanebånd spær 45x120 mm spærtræ T1
 Udhængsspær og underudhæng
 95 mm isolering konstruktion 45x95 mm
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik
beklædning
Sider og gavle:
 120 mm klink eller 19x100 mm
1 på 2 beklædning
 95 mm isolering, 19 mm afstandsliste
diffusions åben vindpap
 Konstruktion 45x95 mm reglar
 0,15 mm dampspærre 45x45 mm reglar
 45 mm isolering og 15 mm fyr, rustik beklædning
 Dør og vinduer hvide fabriksmalede
Bund:
 Randplanke 45x120 mm
 22 mm gulvspånplade med fer og not
 Bjælker 45x95 mm
 Bjælkesko nr. 177
 95 mm isolering
 Mussestop, vind- og skivefunktion 15 mm

Ved 20 m2 hytter er
bundrammens mål:
Gavl: 4350 mm
Siden: 4470 mm
Sokkelplan: 438 x 457,5 cm. Diagonalmål 636,7 cm
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23 mm
(Sælges kun til foreninger og institutioner)

23 m2 Funkishytter
Denne hytte fremstilles i moduler à 2250 x 3550 x 2800
mm. Hytten bliver isoleret med 150 mm isolering, gulv
100 mm og beklædt indvendigt med fyr, rustik, elkabel.
Rør trækkes til 2 lamper og 3 stikkontakter. Gulv 22 mm
spångulv på bjælkelag. Tag klargøres til tagpap.
En standard-dør monteres i center af det midterste
modul 80x 190 cm
I hver ende af hytten monteres 2 stk. oplukkelige 60x60
mm vinduer.

Bundramme
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8,32 m2

Scan QR koden
og se VIDEO
Se priser og kontakt på bagsiden

Legehus, skur og
bordbænkesæt
Legehus
Legehytter er udført i 7 separate dele
og kan derfor let skilles ad igen.
Tag, sider og gavle: 120 mm klink
 Konstruktion: 38x73 mm lægter
 Dør: 15 mm krydsfinér
Vindue: 3 mm plexiglas
 Gulv: 20x95 mm terrassebrædder
 Bjælker: 45x70 mm reglar
 Udvendige mål: 126x200 cm
Skur til mange anvendelsesmuligheder:
cykler, redskaber, salgsbod m.m.
 Mål: 225x215 cm
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10 mm

Se priser og kontakt på bagsiden

10 m2 Hytte med ensidet
taghældning.
Bundmål 2310 x 4380 mm
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Stort legehus udført i
bindingsværkskonstruktion .
Stort legehus udført i
bindingsværkskonstruktion
Tag, sider og gavle: 120 mm klink
 Konstruktion: 38x73 mm lægter
 Dør: 15 mm krydsfiner
Vindue: 3 mm plexiglas
 Gulv: 20x95 mm terrassebrædder
 Blælker: 45x70 mm reglar
 Udvendig mål:
 Bredde: 140 cm
 Længde: 200 cm
Sidehøjde: 110 cm
 Kiphøjde: 200 cm
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10 | Tømrerhytter

Skur
Vi laver mange andre ting, som ikke er på
lager hele tiden, men som produceres i perioder eller efter behov. I er velkomne til at
komme med forespørgsler.
Et eksempel herpå er skuret:
Skur til mange anvendelsesmuligheder:
cykler, redskaber, salgsbod m.m.
 Mål: 225 cm dyb 215 cm lang
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Typer
10 m² Skelethytte
10 m² hytte uden indvendig beklædning
10 m² hytte med indvendig beklædning
10 m2 Hytte med ensidet taghældning.
15 m² hytte uden indvendig beklædning
15 m² hytte med indvendig beklædning
20 m² hytte med indvendig beklædning
23 m² FUNKIS hytte med indvendig beklædning
Stort legehus, grundmål: 134 x 194 cm
Legehus 2,5 m2 (med småfejl) fra kr.
Legehus 2,5 m2
Legetårn 3 m2. Grundmål: 200 x 145 cm
Maxi bordbænkesæt fra kr
Mini bordbænkesæt 50x100 cm
Skur 225 dyb 215 cm lang

Priser inkl. moms kr.
7.095 kr.
34.050 kr.
44.550 kr.
44.550 kr.
38.880 kr.
55.050 kr.
69.600 kr.
72.900 kr.
6.750 kr.
4.050 kr.
6.450 kr.
6.450 kr.
975 kr.
480 kr.
7.350 kr.

Hytterne sælges som beset, og der ydes ingen garanti.
Til transporten kan vi anbefale vognmand Laust Bøgesvang / 4050 8088
Henvendelse vedr. salg og information:
Bo Bergholt, 2347 7545
bbe@rybners.dk

Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg
Telefon 7913 4511
www.rybners.dk
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