Garage och carportar. Gäller från januari 2014

Gör det själv
– med hjälp!

Vi kan hjälpa dig redan från idéstadiet med goda
råd, så att ditt garage blir som du har tänkt. Du kan
välja bland våra standardmodeller eller anpassa ditt
garage helt efter dina egna mått och behov.

Ett garage är inte bara ett ställe att förvara bilen under natten. Det kan vara så mycket mer – verkstad, hobbyrum och
eller ett utrymme med gott om plats för förvaring.
Istället för att bygga garage själv så kan du välja att beställa ett garage, dubbelgarage eller carport i samband med din
husbeställning! Du gör ditt urval i marknadens bredaste sortiment, med mängder av modeller i olika storlekar. Allt för att
det skall passar optimalt till ert hus, tomt och övriga önskemål. Du väljer själv om du vill ha ett helt färdigt garage/carport eller om du vill göra det själv. Om du väljer att montera
själv så ingår allt. Om inte tar vi hand om det åt dig.

Enkelt…

YTTERTAK
Betongpannor
C
Bärläkt
Underlagstak
Överram takstol C 1200

Högsta virkeskvalité
Allt virke som vi använder lagras
inomhus och därför kan vi alltid
erbjuda högsta kvalitet.

Flexibel produktion
Vi ligger inte på några lager utan
tillverkar varje del helt efter dina
önskemål. Det ger dig valfrihet, t.ex.
högre väggar eller val mellan olika
paneltyper. Vi kan också förlänga
alla garage med en eller flera 120
cm-sektioner.

Färdigtillverkade takstolar
Vi tillverkar takstolarna med 25°
eller 38° lutning som standard,
men du kan även få dem i den
storlek och lutning som du
önskar.

Leveransklart
Åkeriet ringer dagen innan för att
avtala tid. Leveransen sker oftast
på morgon/förmiddag. Nu är det
bara monteringen kvar!

VINDBJÄLKSLAG
Underram takstol C 1200

YTTERVÄGG
Panel
Luftningsläkt
Vindpapp
Regelstomme C 600

YTTERVÄGG
PANEL
LUFTNINGSLÄKT
VINDPAPP
REGELSTOMME C 600

Vad du än väljer så ingår alltid alla
ritningar/bygglovshandlingar.

Färdigpanelade gavelspetsar
Gavelspetsarna levereras panelade.
Tänk på att du som tillval kan välja
en lucka, så att du får ett bra
förvaringsutrymme, eller ett halvmånefönster.

Färdigbyggda väggsektioner
Väggarna levereras i färdiga
sektioner och de är förberedda
för isolering. Vi har även til�läggspaket för isoleringssats.

Vi hjälper dig med
bygglovsansökan

…eller låt oss
montera det.
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Ett garage kräver oftast bygglov. Att söka bygglov är inte
alls så krångligt som det låter. Kontakta först din kommuns
stadsarkitektkontor och ta reda på om du behöver bygglov
samt om det finns några hinder eller särskilda krav där du
vill bygga. Bestäm dig för vilket av våra garage du vill ha.
Självklart hjälper vi dig bygglovsansökan.
Kontakta din säljare för mer information.

Byggsatsen
Dags att lossa byggsatsen från
bilen. Du behöver gaffeltruck/
lastare eller fem man till hjälp.

Plattan
När du beställer ditt garage från oss
får du först en bygginstruktion. Där
finns plattans mått angivet liksom
rekommendationer på hur arbetet
ska utföras.

Väggarna
Väggarna är i färdiga omålade
sektioner och i längder mellan
120 – 400 cm. Vilken paneltyp
valde du; ribb-,
eller enkelfas panel?

Takstolarna
Våra takstolar är färdiga och fribärande.
För att de ska vara lättare att montera
är gavelspetsarna ofta delade. Vindskivorna levereras med täckplåt.

Självklart smonterar våra erfarna
montörer ert garage om ni önskar.

Som du vill
Liggande eller stående panel, färg på takpannor, eller lite lyxig portautomatik. Du bestämmer, vi levererar det ni vill ha.
Se mer tillval i vår prislista.
Vår hemsida hittar du mer info och inspiration.

www.hjaltevadshus.se

Taket
Betongtakpannorna levereras direkt från
tillverkaren. Pannorna är ytbehandlade.

Monteringsklara portar, dörrar
och fönster
Isolerade takskjutportar är standard,
medan du kan välja dörrar och
fönster som tillval.

Målning och färdigbyggt
Håll fukten borta. Vänta därför inte
för länge med att måla det färdiga
garaget. Välj färg som passar bäst
för ditt garage. Nu är det bara att
köra in bilen.

Hjältevadshus – fullt färdigt

eller bygg själv!
Tryggt, säkert och komplett byggsystem
Med 60-års erfarenhet bakom oss vågar vi påstå att vi
kan det här med att tillverka byggsatser för garage och
carportar! Vårt byggsystem är säkert och väl förberett
så att allt passar precis. Du får till och med spik och
skruv med i byggsatsen.

Starta med att tänka igenom vilka utrymmen du behöver i ditt garage/carport. Vad ska få plats –
bilar, cyklar, förvaring och annat? Vi har flera olika modeller och storlekar att välja bland, och kan
erbjuda dig allt ifrån en enkel carport till isolerat dubbelgarage med elektrisk portöppnare. Men
glöm inte kolla med kommunen vilka byggregler som gäller.
Vi levererar lättmonterade garage där även bygglovshandlingar och anvisningar för grundläggningen
ingår i priset. Du bestämmer själv om ni vill montera garaget/carporten själva eller om våra montörer
ska göra det åt er. Väljer du att bygga det själv så kommer det helt komplett till sista spik. Det som
alltid tillkommer är schakt och grund, då det är unikt för varje tomt, och garagen levereras grundmålade. Vi kan enkelt förlänga garagen i 120 cm sektioner så det kan anpassas optimalt till er tomt.

Välj ditt tak
- Sadeltak 25° lutning, fribärande fackverkstakstolar.
Sadeltak 38° lutning, fribärande ramverkstakstolar.
Tegelläkt och undertak av duk som är diffusions-
öppet, vind- och vattentätt.
Vindskivor
Levereras med vit-, svart-, röd-, silver- eller
aluzinklackerad täckplåt.

Välj dina takpannor
Välj mellan svarta, röda,
tegelröda eller grå ytbehandlade
betongtakpannor.

Välj dina hängrännor och stuprör
Vit-, svart-, röd-, silver- eller
aluzinklackerad plåt.

Välj din förrådsdörr
Isolerade dörrar vitmålade eller
omålade beklädda med spårad plyfa.
Välj dina fönster
Vita eller omålade öppningsbara
2-glasfönster i olika storlekar,
inklusive bläck och foder.
Halvmånefönster med enkelglas,
kan placeras i gavelspets i tvåbilsgarage.

Välj dina väggar
Färdiga omålade väggar som är förberedda för isolering.
Sektionerna levereras i längder mellan 120-400 cm och
finns i tre olika paneltyper:
Ribbpanel, 22x145 mm
(med påspikad 22x45 mm panellist med fasad kant)
Enkelfas liggande, 22x120 mm
(med stående bräda vid sektionsskarvar)

= Standard
= Tillval

Samtliga paneltyper med droppkant.
Vägghöjd 208 cm + egen murad sockel.
Paneltyp: Ribbpanel

Välj din garageport
Stabil och isolerad takskjutport
i vit stålplåt. En port som glider
upp lodrätt och vidare in under
taket.
Takskjutportar i olika modeller
och storlekar.
Portautomatik.

Välj en isoleringssats
För dig som vill
isolera garaget
levererar vi en
isoleringssats.

Grundläggningen är viktig
Grunden är viktig för att ditt garage ska fungera och
hålla i många år. Vi rekommenderar en platsgjuten
betongplatta med en 200 mm hög sockel av lecablock. Sockeln gör att fukt inte tränger upp i panelen
och orsakar mögel. Grundläggningen ingår ej utan den
fixar du själv med hjälp av de anvisningar och exakta
mått du får från oss när du beställer ditt garage.

Paneltyp: Enkelfas liggande

Omslag baksida i separat dokument
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