
 

 

 

 

 

Leveransbeskrivning   

Komplett Bastu med Tillhörande relax  

Alternativet med EL installation  
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Bjälklaget: 28x95mm furu (i relaxen)  

22mm spånskiva (bastun) som vi sätter en matta på Tarkett Aqua 

45x170mm golvåsar 

170mm rockwool (isolering) 

5mm masonit (trossbottenskiva) 

22x90 mm impregnerat ramverk under trossbotten 

Ytterväggar: Monterad panel  

22 x170mm timmerpanel (grundmålad) 

22x45mm luft läkt 

0,2mm vindduk (rockwool) 

45x120mm regelstomme 

120 mm rockwool (isolering) 

0,2mm vindduk (rockwool) på insidan. 

Panel (furu) 12x120mm liggande 

 Foder och knutar 

Fodersättning 22x95mm (grundmålad) 

Knutar 22x120mm + 22x95mm (grundmålad) 

 

Vindskivor och takfotsbrädor: 

22x195mm vindskivor (grundmålade) 

22x120mm takfotsbrädor(grundmålade) 

Innervägg: 14x70 mm granbastupanel liggande 

45x45mm regelstomme 

12x120mm furupanel liggande 

 

Yttertaket: Plåt Trp 20 mm (svart) 0,5mm hardcout  

Vindskivplåt 40x110mm svart 

45x70mm takregel (c/c) 500mm 

45 x 170 mm takåsar 

145mm isolering med papp 

Vindduk (rockwool) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sida 3 

 

 

 

Bastu: 

 Bastu: 

Bastuplast runt hela rummet 

12x50mm invändig luftläkt på vägg och tak 

14x70mm liggande granpanel på väggen 

14x70mm liggande granpanel I taket 

Foder 12x44 runt bastudörren  

Bastulavar av asp 21x68mm  

Våtrumsmatta med 70mm uppvik I hela bastun (Tarkett aqua) 

Golvbrunn (Purus plast)leds rakt ner under huset 

Bastustenar 40 kg 

Väggskydd 

1 st bastudörr 7-19 helglas bronsfärgad  

 

 

 

Dörr: Ytterdörr Design 10-21 färg vit Ncs S 0502-y, U-värde 0,9 

Låssystem assa 2002, gångjärn 8248 2 st – 4 vägs justerbara, 

tröskel ädelträ med aluminium (105mm) Handikappanpassad. 

Tjocklekdörrblad 60mm, glastjocklek 28mm klarglas, 10 års 

formstabilitet. Tröskelbleck i std kulör ingår. 

Fönster: PVC fönster färg vit U-värde 1,2 öppningbar 2 vägar uppåt och 

inåt, färg vita, säkerhetsglas i bastu. Ljudklassad till 34db 

fönsterbleck i std kulör ingår. 

1 st 12-5 fast (bastu) 

1 st 12-5 öppningsbart (bastu) 

1 st 12-8 fast (relaxen) 

 

Foder och lister: 12x57mm golvsockel i( relaxen) 

12x35mm Taklist i (relaxen) 

Fönster och dörr omfattning i limfog 18mm 

Foder runt fönster och dörrar 12x44mm furu eller gran 

EL: Bastuaggregat EL cilindro 7 kw vit 

Komplett central med jordfelsbrytare 

4 st downlights i framkant på huset (kopplade på dimmer) 

Led strip i bastun under lavarna (kopplade på trådlös dimmer) 

6 st downlights i relaxen 

1 st oljefylld EL radiator 800W i Relaxen  
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3 st dubbel uttag i relaxen 

1 st 3 fas-intag 16A för direkt inkoppling Huset.  

 

 

   

 

 

 

 


