Carport med garage bakom
En carport med garage bakom skapar en skyddad bilplats framför garaget.
Carporten används oftast för bruksbilen medans garaget får rymma plats för hobby som båt,
snöskoter, verkstad eller bilmek. Garage med carport framför kan fås i flera olika bredder för att
passa för en eller flera bilar.
Det finns många användningsområden för en carport med garage bakom och vi hjälper dig
gärna att utforma din så att den passar dina behov.
Flexibelt byggsystem
Med vårt flexibla byggsystem kan du bygga din carport i många olika storlekar. Beroende på
detaljer du väljer på byggnaden som panel, fönster med eller utan spröjs, takbeklädnad m.m.
kan du skapa en carport med garage med både klassiskt eller modernt utseende.
Med vårt flexibla väggblocksystem kan du designa en byggnad som passar dina behov.
Designa din byggnad i vårt ritsystem eller gör en offertförfrågan på de mått och den utformning

du vill ha.
Taktyp
Vi har 2 taklutningar för sadeltak 22° och 27°. Sadeltak med 27° taklutning kan även ge
utrymme till förvaring på vinden om du väljer en bredare byggnad. Carport med garage bakom
går också att få med pulpettak, ryggställt pulpettak och valmat tak.
Planlösning & storlek
För att få en dubbelcarport med plats för 2 bilar och inkörning på gavelsidan behövs en bredd
om minst 6,28 m (utvändigt). Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m.
Invändig standardhöjd är 2,23 m från överkant grund till takstolens underkant. Carportarna kan
även, mot pristillägg, levereras med vägghöjd 2,53 eller 3,0 m.
Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår utrymmesguide.
Grundläggning
Som grundläggning rekommenderar vi betongplatta för hela byggnaden alternativt betongplatta
för garagedelen och plintar vid bärande stolpar. Rådfråga oss gärna om vilken grundläggning
som passar bäst till din carport.
Vi har Sveriges bästa priser för en komplett och godkänd carport med garage. Läs mer om vår
prisgaranti här.

I grundutförandet ingår:
Vägg carport, 68×95 mm stomme, lockpanel 22×95 mm samt limträbalk och pelare
Vägg garage, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm/li>
Takskjutport inklusive portmaskin (vid bredd 6,28 m och över = 2 st. portar, annars en)
Färdigpanelade gavelspetsar
Fribärande takstolar med öppen takfot
Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
22 mm råspont Innertak i carport
Vindskivor av trä med täckplåt/li>
Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
Sylltätning
Insektsnät
Vindavstyvningsbeslag
Spik, skruv och infästningsbeslag

Prisexempel Carport med garage bakom
Din carport med garage bakom levereras i vårt Blocksystem. Läs mer om våra byggsystem
Priset är beräknat på oisolerat utförande med sadeltak 22° och är ink. moms ex. frakt. Utvändiga mått
bredd x längd.
Carport med garage bakom för en bil
Mått

Blocksystem

3,88 x 12,09 m

107.900:-

Carport med garage bakom för två bilar
Mått

Blocksystem

6,28 x 12,09 m

147.700:-

7,48 x 12,09 m

160.800:-

Önskar du andra mått på denna carporttyp? Skicka en förfrågan eller Kontakt oss.

Telefon 0322-418 00
E-post info@mellbygarage.se
Mellby Garage AB
Lindbladsvägen 3 B
447 37 Vårgårda

