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Bräska stuga/bastu 10 m2

Taket utgörs av en slätspontspanel som är ändspontad och möbeltorr 

vilket ger en god formstabilitet. De fyra bastulavarna är löstagbara så 

att en liggplats kan anordnas i bastun. Mellan bastu- och relaxdelen 

sitter en glasdörr från Harvia. Det går även att välja till ett bastu-

kaminpaket. Tack vare att vi har måttanpassade fönster kan du enkelt 

sätta in fler fönster precis där du vill ha dem. Du kan även få stugan 

levererad helt utan fönster- och dörrhål och på så sätt anpassa alla 

placeringar helt efter eget huvud. Observera dock att detta alternativ 

kan medföra något längre leveranstid. Bräska levereras obehandlad 

och det tåliga virket är väldimensionerat och av den kvalitet som  

kännetecknar en produkt från Baseco.

Storlek 4055x3850 mm varav stugdel 4055x2460 mm.

Stomme Knuttimmer 45x145 mm furu. 

Tak 20x113/135 mm slätspont, fallande längd,  
ändspontat. Takåsar 45x120 mm, färdigkapade. 
Vindbrädor 22x120 mm råplan, gerade i ena 
änden, finkapas vid montering.  Takfotsbrädor, 
22x120 mm råplan, finkapas vid montering.

Fönster Foder 22x120 mm råplan. 1 st fönster 
925x660 mm inkl spröjs. 1 st dubbelfönster 
1278x925 mm inkl spröjs.

Dörr Foder 22x120 mm råplan. 1 st ytterdörr 
890x1890 mm med fönsterglas. 1 st Harvia glas-
dörr, 690x1890 mm.

Golv Golvåsar 45x120 mm, färdigkapade. 
Golv 20x113/135 mm, fallande längd, ändspont. 
Syll 45x95 mm, färdigkapad. Golvlist 18x70 mm. 

Bastulavar 4 st, färdigmonterade av 22x95 mm trall.  

Altan 

Tillval 

Löstagbara så att en liggplats kan anordnas i 
bastudelen.

Yttermått 4055x1390 mm. Räcke u-list 45x95 mm 
och överliggare 45x120 mm. Golv 22x95 mm trall.

Bastukaminpaket Harvia, med vedeldad kamin, 
skorsten, skyddsplåtar, golvsten och bastusten. 
Vattenvärmare till bastukamin. Dubbelfönster 
1278x925 mm inkl foder, innerlist och spröjs. 
Enkelfönster 660x925 mm inkl foder, innerlist 
och spröjs.  Takpaket bestående av underlagspapp, 
pappspik, takfotsplåt, och vindskivbeslag. Eller 
takpaket med shingel. 


