


                            

 Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt 
materialspecifikationen.

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se

Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentsverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på 
Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller 
separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:
1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågar.
2 Materialet ska skyddas från från sol och regn och läggas plant
och jämnt vid ompackning.
3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de
inte blir skeva eller slår sig.
4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om 
typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre,
skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.
 



Materialspecifikation

Antal Typ

Material som ligger i blocken 

Tillbehörpaket

Packas separat vid leverans

                                                 Oskar-6-1 

2 Vingar till vindskivor
  

244 cm
5 Bjälklag nr 2 249 cm
4 Takbjälkar nr 13

244 cm
300 cm

1 Pkt vindskivor nr 66
1 Pkt vattbrädor nr 55
1 Pkt hörnknutar nr 11 

            ca 300 cm
3 Brädor nr 20 Spikas under och över  dörr 191 cm kapas in på plats 
1 Balk nr 20 ovan dörr       
1 Brädor nr 7 takfotsbräda 298 cm

298 cm

1 Dörr 80x200-Spröjs höger
1 Paket foder till 1st dörr

8 Väggblock

2 Bjälklag nr 1 

298 cm
32 Golv 
38 Tak

3 Trekantsläkt nr 22

1 Reglar nr 44 takfotsregel



Materialspecifikation

Antal Typ

Material som ligger i blocken 

Tillbehörpaket

Packas separat vid leverans

                                                 Oskar-6-2 

2 Vingar till vindskivor

5 Bjälklag nr 2 249 cm
4 Takbjälkar nr 13

244 cm
300 cm

1 Pkt vindskivor nr 66
1 Pkt vattbrädor nr 55
1 Pkt hörnknutar nr 11 

           ca 300 cm
3 Brädor nr 20 Spikas under och över  dörr 191 cm kapas in på plats  
1 Balk nr 20 ovan dörr       
1 Brädor nr 7 takfotsbräda 298 cm

298 cm

1 Dörr 80x200-Tät utan fönster-höger
1 Paket foder till 1st dörr

8 Väggblock

2 Bjälklag nr 1 

298 cm
32 Golv 
38 Tak

3 Trekantsläkt nr 22

244 cm

1 Reglar nr 44 takfotsregel
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