
Stugor med din egen design

simplestcabins®

• Enkelt system av fabrikstillverkade element av hög kvalitet
• Attraktiv funktionalitet, utseende och prisnivå
• Hanterbart utan kran



simplestcabins® är et komplett byggsystem för småhus av hög kvalitet. Byggelement som
du själv väljer, ger byggnader med olika design, golvutrymmen och användning.
simplestcabins® är den bästa lösningen för byggnation av småhus om du vill bygga ditt
Attefallshus på en holme, en trång bakgård eller på andra ställen med begränsat tillträde för
tyngre maskiner.
simplestcabins® element kan monteras med hjälp från några medarbetare, utan behov av
lyftkran.
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Golvelement

Takstol Gavelspetselement

Modeller med plant tak

Till takelementstäckning rekommenderar vi PVC täckning
Protan (svetsad pvc duk). I standardbyggsatsen ingår ej
taktäckningsmaterial. Gör en förfrågan hos din närmaste
byggmaterialhandlare. Vindskivor och vindskivebleck ingår.
Regnvattensystem: fyrkantig ränna och rörsystem.

Modeller med sadeltak

Takstolar att täckas med formatsågade OSB 3 och gavelspets-
element. Taktäckning standardbyggsatsen ingår: underlagspapp
och takshingel Icopal Plano*. Vindskivor och vindskivebleck ingår.

Regnvattensystem: fyrkantig ränna och avrinnings kedja. Färgen
på regnvattensystemet är mörkgrå RR23/RAL7015 eller vit
RR20/RAL9010.

*Till hus med sadeltak, finns möjlighet att beställa plåttak.



Simplest bastu

Lösningar för simplestcabins®

• hemmakontor
• stuga till barnen eller lekstuga,
• sommarkök
• hobbyrum (sport, jakt och fiske, verkstad)
• bastu
• extra bostadsutrymme (för eget bruk eller uthyrning)
• sommarstuga
• förråd
• camping
• vaktkur
• butik, kiosk
• sport, idrott

Fördelar med simplestcabins®

• Modulkonstruktion som gör det möjligt för kunden
att skapa individuella designlösningar

• Hanterbart utan kran
• Enkelt system av fabrikstillverkade element av hög

kvalitet
• Attraktiv funktionalitet, utseende och prisnivå
• Dörrar och fönster av högsta kvalitet

Stugor med din egen design
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Simplest Attefallshus

FÖNSTER – utåtgående två- eller treglas fönster, med
U-värde från 0,76 W/m2K, standard färg vit RAL 9010.
Fönstren är monterade i väggelementen med
fönsterbleck.

DÖRRAR – ytterdörr 905 x 2085 mm. U-värde från
0,8 W/m2K. Låssystem ASSA, standard färg vit
RAL 9010. Dörrarna är monterade i väggelementen,
levereras med lösa bleck för eftermontage.
 
TERRASS – terrasselementen ingår ej i standard-
byggsatsen. Dessa är tillverkade av rillat
tryckimpregnerat virke. Elementen är 1195 x 2395 mm
eller 1195 x 3595 mm och går att få som tillval.
 
FÄSTDETALJER – spik, skruv och byggbeslag ingår.
Monteringsbeskrivning – med ritningar på engelska och
svenska.

Utsidan kan fås i olika
färgval: röd, vit, svart och
brun oljeimpregnering



simplestcabins® är ett varumärke inom Aru Grupp.

www.simplestcabins.com
info@simplestcabins.com

simplestcabins® är en kvalitetsprodukt med komponenter tillverkade i Aru
Grupp fabriker. De exakta elementen tillverkas av erfarna hantverkare som använder
moderna maskiner, vilket säkerställer en snabb och smidig montering av byggnaden
och en hållbar konstruktion.

Värmeisolerade och lufttäta byggelelement håller byggandens energiförbrukning på
ett minimum.

Samtliga byggelement uppfyller modern energisparstandard. Byggprocessen för
huset är snabb och effektiv. Med en korrekt förberedd grund, kan en väderbeständig
konstruktion uppföras på bara en dag.

20 års erfarenhet av fönster, dörr och hustillverkning

Grundkonstruktion

Simplest innertak Simplest golvSimplest vägg

Grunden - huset reses på en av kunden
färdigställd grund. All information finns på
monteringsanvisningen.

I byggsatsen ingår tryckimpregnerad bärlina
190 x 80 mm.

Yttervägg – isolerat väggelement
(Paroc 100), utvändigt vindspärr och
ventilerad och målad lockpanel,
invändigt ångspärr och obehandlad
OSB 3.

Golvet – isolerat golvelement
(Paroc 150), invändigt Plywood,
utvändigt vindspärr och stålnät som
musskydd.

Taket – isolerat takelement (Paroc 200)
invändigt med ångspärr och
obehandlad OSB 3, på utsidan
vindspärr och ventilerad OSB 3.

- OSB3
- Ventilerad läkt
- Takunderlag
- Isolering 200 mm
- Ångspärr
- OSB 3

- Plywood
- Isolering 150 mm
- Vindspärr
- Stålnät

- Lock panel
- Horisontell läkt
- Vindspärr
- Isolering 100 mm*
- Ångspärr
- OSB 3

* det är möjligt att lägga till mer
isolering på plats


