Enkelgarage med sadeltak 22° och 27°
Enkelgarage med sadeltak kan utformas både modernt och ges en mer
klassisk stil med hjälp av detaljer. Kanske är det därför som denna taktyp är
den vanligaste.
Ett garage med sadeltak är den vanligaste garagetypen i Sverige. Vi erbjuder många olika
varianter för att skapa en stil som passar just dig. Välj mellan garage med klassisk stil eller ett
med mer modernt intryck.
Enkelgarage med sadeltak kan exempelvis ges spröjsade fönster, läktpanel, halvmånefönster i
gavelspets och tegelröda takpannor för en mer klassisk stil medan spårpanel, ospröjsade
fönster och svarta eller grå takpannor kan ge en mer modernt stil. Hur vill du ha ditt garage?

Välj bland våra standardbredder: 3,88 m, 4,48 m, 5,08 m (utvändigt).
Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår utrymmesguide
Utvändiga baslängden 6,09 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m enligt
planskiss nedan. 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
Dörar och fönster väljer du sjäv hur många du vill ha och var dessa skall placeras.

Planritning enkelgarage med sadeltak

Takutformning sadeltak
Vi erbjuder två standardiserade taklutningar 22° och 27° för denna typ av garage. Har du något

annat önskemål? Kontakta oss

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 med motor
Sylltätning
Insektsnät
Vindavstyvningsbeslag
Spik, skruv och infästningsbeslag
Läs mer om ingående material

Prisexempel:
Anpassa denna modell så som du vill ha den och få pris direkt via vårt ritsystem.
Välj hur du vill få ditt garage levererat. Blocksystem eller Monterat. 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
Benämning

Blocksystem

Monterat

3,32 x 6,09 m*

94.740:-

Kontakta oss eller få pris direkt

3,88 x 6,09 m*

99.990:-

Kontakta oss eller få pris direkt

4,48 x 6,09 m*

107.150:-

Kontakta oss eller få pris direkt

5,08 x 6,09 m*

112.680:-

Kontakta oss eller få pris direkt

*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

