
Nyborg. Ett rejält fritidshus
från hjärtat av Lappland.



Omsorg om detaljer och
rejält virke från Norrland.
Här kommer Nyborg, ett spännande fritidshus i funkisstil. Ritat och  
konstruerat med kvaliteten som vår största tillgång. Dels handlar det om 
själva råvaran i våra produkter där den senvuxna och tåliga norrlandsfuran 
garanterar både stabilitet och kvalitet. Men det handlar också om känsla 
för detaljerna. Rejält dimensionerat virke, god passform för lätt montering 
och tillval som gör att du kan anpassa din stuga efter dina behov, är också 
viktigt. Det ger dig en stuga som du kommer att ha glädje av. År efter år.

På Baseco har vi en lång tradition av att förädla trä  
till genuina produkter för inredning och boende.  
Den erfarenheten ger dig en trygghet under hela 
resan från beställning och leverans till montering och 
slutlig in redning. Våra hus, från friggebodar i klassisk 
stil till de större fritidshusen, har alla genomtänkta 
lösningar för alla behov. Oavsett om det är ett  

för råd för skotern eller en lyxig bastustuga. Kunska-
pen kring att skapa smarta planlösningar använder  
vi oavsett storleken på huset. Dagens fritidsboende 
har stora krav på bekvämlighet och funktionalitet. 
Som ett ordinarie boende men helt enkelt lite  
smartar e. Och här är Nyborg. Ett rymligt fritidshus 
på 65 + 38 kvadrat meter.

Nyborg fritidshus 65 + 38 kvm
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Måtten gäller för stuga med komfortisolering.

SOV
2600 x 4410

LOFTGÅNG 7070 x 1200

SOV
2600 x 4410

SOV
2600 x 4410

BAD
2600 x 2570

BASTU
2600 x 1770

KÖK & ALLRUM 7070 x 4410

BYGGYTA GOLVYTA  GOLVYTA
 NEDRE PLAN LOFT
65 kvm 55 kvm 38 kvm



Ändr.nr Ändringens art / Ändringsmeddelande. Godkänd av. Datum.När man planerar sitt boende finns förstås många olika
önskemål och vi vill göra de individuella valen så enkla
som möjligt. Och kanske även inspirera till lösningar som
du själv inte tänkte på från början. Till Nyborg finns till
exempel ett specialritat kök som förstärker den genuina 
känslan. På vår hemsida hittar du många tillbehör som kan 
hjälpa dig att skapa din egen känsla i ditt blivande fritidshus.

KÖK
Vårt hantverksmässigt tillverkade kök har rejäla 
stommar, formstabila luckor och zinkade trälådor 
med fullutdrag och dämpning som standard.
Bänkskivorna i massiv furu är hårdvaxoljade.

Köket är kompakt och välplanerat med praktiska 
nödvändigheter som sopsortering, hörnskåp med 
karusell samt utdragbara skärbrädor som ger mer 
arbetsyta. Vitvaror ingår inte.
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BYGGYTA
13000 x 5000 mm
65 + 38 kvm

Höjd
5700 mm

Golvyta
Mått innervägg utan isolering
12860 x 4860 mm
55 kvm

Loft
Mått innervägg utan isolering
Loftgång: 7070 x 1200 mm 
Sovrum: x 2: 2390 x 4860 mm
38 kvm golvyta

Stomme
Knuttimmer 70 x 145 mm, furu

Tak  
Råspont 22 x 120
Limträbalk 12 st längd 5917 mm
Vindbrädor 22 x 170 mm råplan
Takfotsbrädor 22 x1 70 mm råplan

Fönster  
Foder 22 x 120 mm råplan
3 st glasparti 8 x 21 
2 st fönster 8 x 10
7 st fönster 10 x 7 
2 st fönster 1865 x 650

Dörr 
Foder 22 x 120 mm råplan
2 st Ytterdörr helglas 10-21
2 st Innerdörr 9-21
2 st innerdörr 7 x 19
1 st bastudörr helglas 7 x 19

Golv 
Golvåsar 45 x 190 mm, färdigkapade 
Golv 25 mm, fallande längd, ändspont
Syll 45 x 120/145mm, färdigkapad
Bärlina 45 x 95
Golvlist 18 x 70 mm
Loftgolv 30 x 113, fallande längd, ändspont

Isolering
Standard, U-värde 0,4
Komfort, U-värde 0,33

Vindlastzon
25

Snölastzon
4,5

Fakta Nyborg

Nyborg levereras omålad och färdig för montage.

På baseco.se hittar du alla golv och paneler samt andra tillval 
och tillbehörspaket till din nya stuga.
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