Broschyr Norrlandsgarage
Ett rejält garage byggt för att motsvara alla högt ställda
förväntningar från våra kunder.
Vi har många års erfarenhet av tillverkning av monteringsfärdiga garage och
kan erbjuda kompletta byggsatser för självbyggaren. Vårt system med
prefabricerade byggelement är väl genomtänkt och håller hög kvalitet,
passform och är inte större än att de går att hantera manuellt.
Vi är med från början med allt från ritningar till handfasta råd om ditt
kommande garagebygge.

Om ni går i byggtankar så tveka inte att fråga oss om råd, vi kan hjälpa er med
råd och planering av bygget. Som ni ser går det att variera storlek och utseende
rejält med vårt system som bygger på småblocksprincipen. Monteringen klarar
ni lätt med hjälp av monteringsanvisningen som följer med.

Väggar:
Panelade väggmoduler förberedda för isolering genom att ett vindskydd är
monterat innanför ytterpanelen. Modulerna är 1200mm breda förutom vissa
specialmoduler som kan hålla andra mått. Levereras med 22x95 lockpanel som
standard samt 145mm stomme. Finns även med andra typer och
kombinationer av lockpanel t.ex. 22x145 + 22x45 lockläkt.
Till montaget ingår blocktätningssats i form av tätningsremsa som monteras i
varje blockskarv och under remstycke för att få riktigt tätt och därmed låg
uppvärmningskostnad.

Bredd och längd avgörs av hur många block som används. Längden kan bli i
princip hur lång som helst medan garagets bredd är begränsat till maximalt 7st
block dvs. 8690mm.

Standardtakhöjden invändigt blir 2285, 2535 eller 3135mm. Högre höjder klarar
vi också av att leverera, begära offert på önskad höjd.
Förhöjda garage som vi levererat till kunder med behov av extra takhöjd

Taklutningen finns i 22 eller 27grader. Välj det som passar dig bäst.
22 grader
27 grader

Sedan 1 oktober-2010 är det nya krav gällande takstolar.
Samtliga våra takstolar är CE-märkta enligt gällande lagkrav samt
dimensionerade efter aktuell snözon.

Takstolarna tillverkas med modern teknik där takstolarnas förbindningsplåtar
pressas på plats med hydraulikpress vilket gör takstolarna mycket stabila.

Vi har även loftgarage med taklutningen 38grader som ger extra golvyta mellan
takstolarna som kan användas som extrarum eller förvaring eller både och.
Dessa garage levereras med spontat loftgolv mellan takstolarnas stödben

Om du vill ha porten på långsidan så har vi även där lösningar för dig.

Vill du äga ett riktigt stort och generöst garage i storlek som en villa ska du titta
på vår största modell som mäter hela 8690mm på bredden.

Där inne ryms både bilar, cyklar, mopeder, gräsklippare, hobbyrum och mycket
annat.

Vårat carportsortiment består av:
Carport för enbart bil
Carport/garage där både bil i garage och bil under tak får plats
Carport/garage/förråd där både bil i garage, bil under tak samt förråd finns.

Vänd dig till oss med dina garagefunderingar så hjälper vi dig.
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