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Heden förråd 25 m2

Heden 25 m2 är ett stort och rejält förråd från Baseco och ett av 

våra Attefallshus. Det 25 mm tjocka golvet medför att förrådet är 

extra bärkraftigt och passar perfekt till att förvara något tyngre  

maskiner, utemöbler och andra fritidsattiraljer. Dubbla förrådsdörrar 

gör det enkelt att ta fram och komma åt. Möjlighet finns att lägga  

till ett extra timmervarv för högre takhöjd. Konstruktionen och  

virkeskvaliteten är lika gedigen som i Basecos övriga sortiment av 

stugor och förråd.

Storlek 6000x4150 mm.

Stomme Knuttimmer 45x145 mm furu.

Tak 20x113/135 mm slätspont, fallande längd, 
ändspontat. Takåsar 45x170 mm. Vindbrädor 
22x120 mm råplan. Takfotsbrädor 22x120 mm 
råplan.

Fönster Foder 22x120 mm råplan. 2 st 1278x925 mm 
inkl spröjs, foder och innerlist.

Dörr Foder 22x120 mm råplan.  
1 st dubbel förrådsdörr 16–19 inkl innerlist.

Golv Golvåsar 45x145 mm. Golv 25 mm, ned-
torkad, fallande längd, ändspont. Syll/bärlina 
45x95/120/145 mm. Golvlist 18x70 mm.

Tillval Dubbelfönster 1278x925 mm inkl foder,  
innerlist och spröjs. Enkelfönster 660x925 mm 
inkl foder, innerlist och spröjs. Takpaket och 
isolerpaket. Funkisfönster 650x2035 mm  
inkl foder och innerlist. Extra timmervarv.  
Finns även  färdiga tillbehörspaket, se hemsida 
eller broschyr.
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Gör ett val.
Låt din personliga smak, omgivning och det du är intresserad av 
styra när du gör ett val av paket och tillval till din stuga. Välj bland 
taklösningar och formstabila interiörer. Välj ett isolerpaket som 
passar. Du kan även få ditt hus levererat utan utsågade hål för 
fönster och dörr. Vill du utrusta din bastu finns vårt bastupaket. 
Du har stor valfrihet att göra stugan till din egen.

BAS

Grund
Plus
Slätspont, obehandlad
Vildmark V-fas, obehandlad
Baseco ekonomi, obehandlat

Grund
Plus
Vildmark slätspont, vit eller grå
Vildmark V-fas, vit eller grå
Classic (oljat), ekonomi, natur eller vit

Plus
Plus
Slätspont A-sortering,
obehandlad, vit eller mörkgrå
V-fas A-sortering,
obehandlad, vit eller mörkgrå
Classic (oljat), standard, natur eller vit
Modern (hårdvaxolja), standard, natur eller
vit
Trend (lack), standard, natur eller vit

TAKPAKET GRUND
Underlagspapp, pappspik, vind-
skivbeslag, takfotplåt, farmarskruv. 

TAKPAKET PLUS
Takshingel, underlagspapp, pappspik, 
vindskivbeslag, takfotplåt, farmarskruv, 
nock- och fotpapp.

Takpaket
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel
Golv 

VILDMARK

Takpaket
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel
Golv 

PREMIUM

Takpaket
Isolerpaket
Väggpanel

Takpanel

Golv 

På baseco.se kan du se mer 
av våra golv och paneler

Slätspont Vildmark 
obehandlad

V-fas A-sortering vit

Golv Modern vit

Slätspont Vildmark grå

ISOLERPAKET GRUND
Glidreglar inkl fäste, golvåsbrädor, 
trossbottenskivor
(isolermaterial ingår ej)

ISOLERPAKET PLUS 
Glidreglar inkl fäste, golvåsbrädor, 
trossbottenskivor, isolermaterial (glasull) 
till golv, väggar och tak samt vindpapp 
och fuktspärr.

BASTUPAKET
Bastukaminpaket Harvia, med vedeldad 
kamin, skorsten, skyddsplåtar, golvsten 
och bastusten.

Takshingel




