Enkelgarage med ryggställt pulpettak 22°
Enkelgarage med ryggställt pulpettak (side by side) är en modern taktyp
som passar till hus med pulpettak eller ryggställt pulpettak.
För att behålla det moderna intrycket för byggnaden kan du välja till spårpanel till ditt garage.
Bilden visar ett av våra levererade garage med ryggställt pulpettak.
Ett enkelgarage med ryggställt pulpettak (även kallat ”side by side”) ger ett modernt intryck och
passar hus med liknande takutformning. För att behålla det moderna intrycket för byggnaden
kan du välja till spårpanel till ditt garage. Tack vare de många valmöjligheterna kan du skapa ett
garage som passar just dig. Hur vill du ditt garage skall se ut?

Ryggställt pulpettak 22°
Standardbredd: 5,12 m (utvändigt).
Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår utrymmesguide.
Utvändiga baslängden 6,13 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m. Du
kan på så sätt få ditt garage hur långt som helst.
Vi har tre olika vägghöjder 2,23; 2,53 och 3,0 m. Med vår L400-grund eller L500-grund får du
ytterligare 0,10 respektive 0,20 m i takhöjd.
Innertak i isolerade garage minskar den fria höjden lika mycket som innertakets materialtjocklek.
Olika väggbeklädnader och eventuell tilläggsisolering etc. kan också påverka planmåttet något.
Har du redan en platta med andra mått eller önskar en annan bredd? Kontakta oss
Välj själv hur många fönster och dörrar du vill ha samt var dessa skall placeras.

Planritning

Takutformning
Vi erbjuder två standardiserade taklutningar för denna typ av garage. Har du något annat
önskemål? Kontakta oss.

Ryggställt Pulpettak 22°

I grundutförandet ingår:
Vägg, 68×95 mm stomme, vindskydd, luftläkt och lockpanel 22×95 mm
Färdigpanelade gavelspetsar
Fribärande takstolar med öppen takfot
Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
Vindskivor av trä med täckplåt
Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
Takskjutport
Sylltätning
Insektsnät
Vindavstyvningsbeslag
Spik, skruv och infästningsbeslag
Läs mer om ingående material

Prisexempel:
(Oisolerat utförande)
Välj hur du vill få ditt garage levererat. Precut (färdigkapat lösvirke), Byggsats (Blocksystem) eller
Nyckelfärdigt. Läs mer om våra byggsystem.
Priserna är ink. moms ex. frakt.
Vi har sveriges bästa priser för ett komplett och godkänt garage. Läs mer om vår prisgaranti
Storlek

Precut

Blocksystem Nyckelfärdigt

Ryggställt pulpettak 5,12 x 6,13 m*

83.400:- 89.770:-

*Utvändigt mått bredd x längd
Önskar du andra mått på denna garagetyp? Kontakta oss eller sänd en förfrågan.

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

Lämnas på begäran

