Ett rejält litet hus från hjärtat av Lappland.
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Nyby Attefallshus har en öppen
planlösning och tack vare loftet en
golvyta på hela 34 m2.

Omsorg om detaljer och
rejält virke från Norrland.
Kvalitet innebär flera saker för oss på Baseco. Dels handlar det om
själva råvaran i våra produkter där den senvuxna och tåliga norr
landsfuran garanterar både stabilitet och kvalitet. Men det handlar
också om känsla för detaljerna. Rejäla dimensioner, god passform
för lätt montering och tillval som gör att du kan anpassa din stuga
efter dina behov, är också viktigt. Det ger en stuga som du kan ha
glädje av. År efter år.

VÅRA ATTEFALLSHUS

Enkel
montering

Gedigna
takåsar

Kliv in och ta ett djupt andetag. Precis som vårt övriga sortiment
är våra attefallshus och förråd rejält byggda med noggrannhet i
detaljerna och du har stor valfrihet i utformningen av interiörerna.
Ditt lite större hus från Baseco kan du ha hemma på tomten eller
där du trivs att vara. Praktiska och snygga tillval gör stugan till din egen.

Välj egen
interiör

Rejält virke

Rejäla
golvåsar
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Precision
i knutarna

Nyby loftstuga 25 + 10 m2 (6 000x4150 mm)
med öppen planlösning passar som sommarhus,
gäststuga eller bostad året runt. Tack vare loftet
ligger golvytan på hela 34 m2.
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Växthus eller
soligt sommarrum.

SOLBACKA, VÅR FINA SOLSTUGA. Ljuset och
naturen är inspiration för oss på Baseco. Solstugan har
vi byggt för dig som vill leva lite enklare, men samtidigt
bekvämt och vackert. Stugans inglasade del passar
perfekt för odling, men självklart går den också att
inreda som ett skönt uterum. Storstugan har loft och
ingångar från både utsidan och från det inglasade
rummet.
Solbacka ”Solstugan” 25 + 10 m2 utrustar du enkelt med våra
paket och tillbehör. Med loftet blir stugans hela golvyta 35 m2.
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Vackra, rejäla och praktiska
tillbehör hittar du på sidan 18–19.
Månäs 25 + 10 m2 (6000x4150 mm) passar som sommarstuga, gäststuga eller
bostad året runt. Stugan har takförsedd hörningång med altan och ett loft. Välj bland
många tillbehör för att sätta din egen prägel.

Bure loftstuga 25 + 10 m2
(6 000x4150 mm) passar som
sommarhus, gäststuga eller bostad
året runt. Tack vare loftet ligger
golvytan på hela 34 m2.

Fjällnäs loftstuga 25 + 10 m2 (6 000x4150 mm)
är en ljus, luftig och välplanerad stuga med gott om
utrymme. Levereras med låsbart glasparti.

Heden förråd 25 m2 (6 000x4150 mm)
med utrymme för ännu mer förvaring! Boden
har ett golv på 25 mm för att klara extra tung
belastning och den levereras med dubbeldörr
och två dubbelfönster.
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Hemfjäll loftstuga 25 + 10 m2
(6000x4150 mm) Stugans back to
basic-design kombineras med lite större
glaspartier för att ge ljus och rymd.
Den stora glasade dubbeldörren öppnas
enkelt upp så att du kan ta vara på
stugans hela golv- och altanyta, som
totalt blir 35 m2.

Uteplats under tak för
sköna sommarkvällar.
Stalo grillplats
Stalo levereras obehandlad i färdig
kapade komponenter i lappländsk
fura. Grillplatsen har eldfast insats
och grillgaller .

Nyliden funkisstuga 25 m2
(6000x4150 mm) Nyliden är en rymlig funkisstuga med
öppen planlösning. Nyliden bygger på vår populära stuga
Fjällnäs, fast denna är lägre och utan loft.
Stora och stilrena fönster ger stort ljusinsläpp.
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Hemfjäll loftstuga 25 + 10 m2
(6450x3850 mm) Vårt attefallshus Norrsele är en
större variant av friggeboden Nalo med enkel design
och möjlighet till anpassningar efter dina behov.
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Örnäs stuga 15 m2 (4750x3150 mm)
passar både för tillfällig övernattning
och som permanent extrautrymme
på gården.

Gauto förgård 10 m2 (4 000x2 500 mm)
ger ett extrautrymme åt din husvagn.

Skjutbara glaspartier
av härdat isolerglas.
Nalo stuga 15 m2 (3 850x3 850 mm)
passar både för tillfällig övernattning och
som permanent extrautrymme på gården.
Levereras med taksprång.

VÅRA FRIGGEBODAR
Behovet av extra utrymme kan komma från många saker
i livet. Från vänner, familj eller en passion du har. Frigge
bodar från Baseco är enkla att sätta upp där du vill ha dem.
Den höga kvaliteten gör dem stabila och lättmonterade.
Dessutom passar de bra till mycket och även i kombination
tillsammans. Från vedboden på sommarstället till lekstugan
och gästhuset på tomten eller bastun vid vattnet.
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Jutis funkishus 15 m 2 (4750x3150 mm)
passar som gäststuga eller lusthus.
Skjutbara glaspartier av härdat isolerglas.
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Sandsele bastu 7 m2 (4 450x2 200 mm)
varav stugdel 3250x2200 mm) har en
glasdörr från Harvia mellan bastu- och
relaxdel. Bastukaminpaket finns som tillval.

Laisan bastu 10 m2 (4 055x2460 mm)
levereras obehandlad och det senvuxna
virket från de lappländska skogarna är
rejält dimensionerat. Bastukaminpaket
finns som tillval.

Gellas funkisbastu 15 m2 (4750x3150 mm)
har skjutbart glasparti av härdat isolerglas. Gellas
levereras obehandlad och det senvuxna virket från
de lappländska skogarna är rejält dimensionerat.
Bastukaminpaket finns som tillval.

VÅR LILLA FJÄLLTOPP TJAKKE är en originell liten stuga
som kan användas på många sätt: bastu, sovstuga, sommar
stuga, fiske- eller jaktstuga. Du kan välja att placera en
mellanvägg i stugan, för att till exempel avgränsa mellan
relax och bastu. A-formen ger nog höjd för ett loft, så att
du trots en mindre golvyta rymmer mycket.

Bastukaminpaket
finns som tillval.

Tjakke 15 m2 (4750x3150 mm) är en originell
och flexibel stuga. A-formen gör den hög nog för
ett loft. Trätak finns som tillval.
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Bräska stuga/bastu 10 m2
(4 055x3 850 mm varav stugdel
4 055x2460 mm) har en glasdörr från
Harvia mellan bastu- och relaxdel.
Bastukaminpaket finns som tillval.

Råvo funkisbod 15 m2
(4750x3150 mm) har ett golv på
25 mm för att klara extra tung belast
ning. Boden levereras med dubbeldörr
på gaveln. Fönster finns som tillval.

Skansnäs funkisbastu 7 m2
(4 450x2 200 mm varav stugdel
3250x2 200 mm) har en glasdörr
från Harvia mellan bastu- och
relaxdel. Bastukaminpaket finns
som tillval.

14

Forsnäs förråd 15 m2
(4750x3150 mm) har ett golv på
25 mm för att klara extra tung belast
ning. Boden levereras med dubbeldörr
på gaveln. Fönster finns som tillval.

Svergo bod 15 m2
(3 850x3 850 mm) har ett golv på 25 mm
för att klara extra tung belastning.
Boden levereras med dubbeldörr samt
taksprång. Fönster finns som tillval.

Hällnäs väggförråd 8 m2 (4150x1925
mm) Hällnäs är det lite större alternativet
av Basecos väggförråd – en förlängning
av huset eller garaget. Kan även monteras
fristående.

Klippen väggförråd 6 m2 (3250x1925
mm) Klippen är det mindre alternativet
av Basecos väggförråd – en förlängning
av huset eller garaget. Kan även monteras
fristående.

Galgat funkisbod 15 m2
(4750x3150 mm) har ett golv på
25 mm för att klara extra tung
belastning. Boden levereras med
enkel- och dubbeldörr samt innervägg. Fönster finns som tillval.
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VÅRT EKONOMISORTIMENT BRUKS

Kvalitet handlar ibland om bra pris och snabba ryck. Bruks stugor
tillverkas under lågsäsong och du köper dem direkt från lagerhyllan.
Prisvärt, lättmonterat och enkelt. Du har inga möjligheter att ändra
till exempel fönsterplacering, men du kan fortfarande anpassa stugan
med våra paket och tillval. Och du vet förstås att Bruks är tillverkad
av tålig Lapplandsfura.

Stugor
VÅRA GARAGE OCH CARPORTAR

Praktiska utrymmen för bilen, motorcykeln, skotern
eller vinterdäcken. Våra funktionella garage och
carportar skyddar mot väder och vind och finns i
olika varianter – alla lättmonterade, stabila och av
hög kvalitet. Med våra tillbehörspaket anpassar du
dem enkelt för dina behov.

Högliden 25 m2 är ett enkelgarage med port,
dörr, fönster och den genuina stugkänsla som
kännetecknar våra attefallshus. Garaget leve
reras obehandlat och du kan själv bestämma
placering av dörrar och fönster.

Bruks stuga 15 m2 (3 850x3 850 mm)
passar både för tillfällig övernattning och
som permanent extrautrymme på gården.

Bruks stuga 10 m2 (3150x3150 mm)
passar både för tillfällig övernattning och
som permanent extrautrymme på gården.
Taksprång 90 cm.

Bruks stuga/bastu 5 m2 (2 200x2 200 mm)
kan användas till allt ifrån lekstuga, bastu eller
gäststuga, beroende på vilka tillbehör som väljs.
Stugan har ett stort taksprång. Bastukaminpaket
finns som tillval.

Förråd

Bergnäs garage med carport 25 + 20 m2
har en rejäl konstruktion, isolerad dörr och
passar både för bilen som till verkstad och
uterum.
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Grannäs carport 23 + 8 m2 har en
förrådsdel, vindskydd och generöst utrymme
för flera fordon. Carporten monteras spegel
vänd eller som på bilden.

Bruks bod 15 m2 (3 850x3 850 mm)
har ett golv på 25 mm för att klara extra
tung belastning. Boden levereras med
dubbeldörr. Fönster finns som tillval.

Bruks bod 10 m2 (3150x3150 mm)
har ett golv på 25 mm för att klara extra
tung belastning. Boden levereras med
dubbeldörr. Taksprång 90 cm. Fönster
finns som tillval.
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Gör ett val.

TAKPAKET

Låt intresse, omgivning och din personliga smak styra när du gör ett val
av paket och tillbehör till din stuga. Välj bland taklösningar och formstabila
interiörer. Välj ett isolerpaket som passar. Alla våra stugor, förutom de i
sortimentet Bruks, kan du få levererade utan utsågade hål för fönster och
dörr. Vill du utrusta din bastu finns vårt bastupaket. Om du vill elda i din
stuga har vi kompletta kaminpaket från Dovre med skyddsplåtar och
skorsten. Du har stor valfrihet att göra stugan till din egen.

VÄGGPANEL

BAS
Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel

Takavvattning
Komplett paket med hängoch stuprännor, utkastare
samt skruv för montering.

Takpaket grund
Paketet innehåller det som
behövs till ditt yttertak,
förutom beklädnaden.

Dörr List, foder
och spröjs ingår.
För ouppvärmda
utrymmen.

Takpaket plus
med shingel
Komplett paket för dig
som vill ha shingeltak.

FÖNSTER

Takpaket plus
med plåt
Komplett paket för dig
som vill ha plåttak.

Slätspont Vildmark,
obehandlad

Dörr, isolerad
List, foder och spröjs
ingår. För uppvärmda
utrymmen.

Dörr, tät List och
Förrådsdörr
Glasparti
foder ingår. Lämplig List och foder ingår. Med vinterisolering.
för uppvärmda
1890x1590 mm.
utrymmen.

TAKPANEL

Plus
Plus
Slätspont, obehandlad
V-fas, obehandlad

DÖRRAR

Takpaket plus
med tegelplåt
Komplett paket för dig
som vill ha plåttak med
tegelutseende.

V-fas Vildmark,
obehandlad

Fönster 1-luft
Öppningsbart.
List, foder och spröjs
ingår. 925x660 mm.

Fönster 2-luft
Öppningsbart.
List, foder och spröjs
ingår. 925x1278 mm.

Fönster, funkis
Ej öppningsbart.
List och foder ingår.
650x2030 mm.

Fönster
Energifönster.
U-värde 1.4.

Fönster 1-luft
Öppningsbart.
List, foder och spröjs
ingår. 490x490 mm.

BRASKAMINPAKET

VILDMARK
Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel
Golv

Plus
Plus
Slätspont Vildmark, vit eller grå
V-fas Vildmark, vit eller grå
Modern Ekonomi (hårdvaxolja),
natur eller vit.

Slätspont Vildmark, vit

Slätspont Vildmark, grå

V-fas Vildmark, vit

V-fas Vildmark, grå

Obehandlad, ekonomi

Modern, natur/vit, ekonomi

PREMIUM
Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel
Golv

ISOLERPAKET
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.

Braskaminpaket
Dovre 40
Komplett paket med
skyddsplåtar och
skorsten.

Braskaminpaket
Dovre 250
Komplett paket med
skyddsplåtar och
skorsten.

Braskaminpaket
Dovre Sense
Komplett paket med
skyddsplåtar och
skorsten.

Braskaminpaket
Dovre 100
Komplett paket med
skyddsplåtar och
skorsten.

Bastukaminpaket
Legend 150
Komplett paket med
kamin, stenar, skorsten
och skyddsplåtar.

Bastukaminpaket
Legend 240
Komplett paket med
kamin, stenar, skorsten
och skyddsplåtar.

BASTUKAMINPAKET

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

Slätspont A-sortering,
obehandlad

V-fas A-sortering,
obehandlad

Obehandlad, standard
Bastukaminpaket M3
Komplett paket med
kamin, stenar, skorsten
och skyddsplåtar.
Modern, natur/vit, standard

Slätspont A-sortering,
vit

Vattenvärmare
Från Harvia. Monteras
på vedeldad kamin.
Endast till kaminpaket
M3.

V-fas A-sortering,
vit

Classic, natur/vit, standard
På baseco.se kan du se mer av våra golv och paneler.
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Slätspont A-sortering,
grå

Bastukaminpaket 20 ES PRO
Komplett paket med kamin, stenar,
skorsten och skyddsplåtar. Inbyggd
vattenvärmare.

V-fas A-sortering,
grå

Trend, natur/vit, standard

Bastuaggregat Moderna
Elaggregat från Harvia med
bastusten.
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Återförsäljare

Baseco Golv AB Box 86 924 21 Sorsele. Tel 0952-550 10. E-post: fritid@baseco.se www.baseco.se
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