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Ett rejält litet hus
från  hjärtat av Lappland.
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Stensund attefallshus 30 + 10 m2  
(7200 x 4150 mm) är en lite större 
funkisstuga med hela 30 m2 i botten-
plan och 10 m2 loft.

Se mer på sid 16.
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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.

KNUTTIMRADE HUS 4–31 BLOCKSYSTEM 32–39 TILLVAL 40–43
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Välj egen 
interiör

Rejäla 
golvåsar

Gedigna 
takåsar

Rejält virke

Enkel
montering

Precision
i knutarna

Knuttimrade hus
från hjärtat av Lappland.

Hos oss hittar du omkring 50 olika stugmodeller. Från den  
lilla, enkla boden till det större fritidshuset på hela 75 kvm. 
Klassisk stil, funkis eller kanske ännu modigare? 
Vårt stora utbud tillsammans med ett bra inredningskoncept,  
smarta tillval och din egen kreativitet skapar du precis den 
stuga du behöver. Allt med den genuina känslan av Norrland 
inbyggt i stugan.

Bläddra och inspireras i den här katalogen. Fler bilder och 
spännande nyheter hittar du på baseco.se
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NORRLÄNDSKT VIRKE SÅKLART!
Man behöver inte bo mitt i barrskogsbältet för att förstå vad 
de långa, kalla vintrarna gör för råvaran. Ett långsamt växande 
träd ger tätare årsringar och ett bättre virke. Svårare än så är 
det inte.

GEDIGNA TAKÅSAR
Många mindre hus som säljs på marknaden har också en  
enklare takkonstruktion och lägre dimension på takåsarna. 
Men i Norrland vill vi bygga rejält. På våra stugor hittar du 
rejäla takåsar som håller för snön. 

REJÄLA GOLVÅSAR
Precis som för taket är dimensioneringen av åsarna viktig. 
Oavsett om golvet är avsett för en skoter eller isolering till en 
vinterbonad stuga. Rätt och rejält ska det vara.

PRECISION I KNUTARNA
Förutsättningen för en stabil stuga som är lätt att bygga är 
precisionen i materialet. Knutarna ska vara så noggrant  
urfrästa så det går lätt att bygga men man måste slå sådär 
lagom hårt för att knuten ska sitta ihop och huset blir stabilt. 

ENKEL MONTERING
Att timra upp sin egen stuga är roligt och faktiskt ganska  
enkelt. Smarta konstruktioner kring golv och tak och en  
lättläst och bra monteringsanvisning underlättar dessutom  
en hel del.

VÄLJ EGEN INTERIÖR
Baseco har producerat massiva trägolv och paneler sedan 
många år tillbaka. Våra stugköpare får självklart ta del av vårt 
stora utbud för att själv skapa sin egen stuga och känsla.

TILLBEHÖR OCH PAKET
Till alla våra stugor finns förstås tillval att göra så du kan 
anpassa din stuga exakt efter det behov du har.



6

VÅRA FRITIDSHUS
Kunskapen kring att skapa smarta planlösningar i våra 
mindre hus har vi med oss när vi planerar och tillverkar 
de större fritidshusen. Dagens fritidsboende har stora 
krav på bekvämlighet och funktionalitet. Välplanerat, 
bekvämt och plats för hela släkten. Som ett ordinarie 
boende men helt enkelt lite smartare. Med våra praktiska 
lösningar tillsammans med de tillbehör du väljer skapar 
du både utrymme och din egen känsla. Timmerstommen 
i fritidshusen är av rejält norrländskt virke 70 x 145 mm.
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75 KVADRATMETER LIVSKVALITET
Större, rymligare och med bibehållen norrländsk känsla och 
kvalitet. Som tillval finns också ett specialritat kök och smart 
förvaring i samma genuina stil.

Saxnäs fritidshus 75 m2 (10520 x 7150 mm).
Läs mer om Saxnäs på nästa uppslag.
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SOV
2575 x 2787

HALL
2575 x 1463

H
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KÖK
2575 x 2230

BAD
2575 x 2020

ALLRUM 6590 x 3500

LOFT 6590 x 4320

ALTAN 7150 x 2070

BYGGYTA
75 kvm

GOLVYTA
60 kvm

Måtten gäller för stuga med komfortisolering.

SPECIALRITAT
   KÖK

Formstabila
  paneler

  REJÄLT
DIMENSIONERAT

PRAKTISKA
FÖRVARINGS-
LÖSNINGARstor altan

 under tak

 rejäl
lofttrappa

 glasad
dubbeldörr

rymligt
 loft

 golv av furu, 
GRAN, ek ELLER ask

KOMFORTISOLERING
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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 Saxnäs finns till
exempel ett specialritat kök och garderober i trä
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 OCH FÖRVARING
Vårt hantverksmässigt tillverkade kök har rejäla stommar, form
stabila 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.

Praktisk förvaring med två fullstora garderober och två linneskåp  
i samma stil som köket finns också som tillval.

PLATS
FÖR 
KYL/FRYS

PLATS
FÖR DISK
MASKIN

PLATS FÖR 
SPIS & FLÄKT
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STORT OCH SMART
Nyborgs planlösning skapar en fantastisk rymd som ger 
stora möjligheter. Med sovrummen placerade i husets 
ytterkanter får man ett stort kombinerat kök, matplats 
och tv-rum. Eller allrum om man vill. Helt enkelt utrym-
me för att skapa stugans samlingspunkt precis efter hur 
rummet ska användas. Till Nyborg finns ett specialritat 
kök som bidrar till både känsla och möjligheter.

Nyborg fritidshus 65 + 38 m2, (13000 x 5000 mm)
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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, form
stabila 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.

PLATS
FÖR 
KYL/FRYS

PLATS
FÖR DISK
MASKIN

PLATS
FÖR  SPIS
& FLÄKT

plats för
bastu

3 rymliga 
sovrum

specialanpassat
kök

  REJÄLT
DIMENSIONERAT

praktisk
loftgång

Formstabila
  paneler

 rejäl
lofttrappa

 golv av furu,  
GRAN, ek eller ask

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

NYBORG

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
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VÅRA ATTEFALLSHUS
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.

Sjöbonäs attefallshus 30 m2  
(7200 x 4150 mm varav altan 1000x4150 mm) 
har en smart planlösning med 30 kvm i botten,  
ett loft på 10 kvm för exempelvis sovplatser  
och ett mindre loft på 4 kvm för förvaring.. 

Förvaring på loftet

Altan under tak



14

ALTAN
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Nordanås attefallshus 30 m2

7400 x 5445 mm, varav altan 2655 x 3955 mm
NORDANÅS ÄR EN VINKELSTUGA I FUNKISSTIL som 
manar till kreativitet! Det är en rymlig stuga i en mycket 
spännande modell och den unika planlösningen ger många 
möjligheter till en personlig prägel. I vinkeln finns en färdig 
altandel som lätt kan byggas ut efter önskemål. Fönster och 
ytterdörr levereras isolerade och håller värmen inne. Golvet 
är ändspontat och nedtorkat för bästa resultat.
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Stensund attefallshus 30 + 10 m2  
(7200 x 4150 mm) är en lite större funkisstuga 
med hela 30 m2 i bottenplan och 10 m2 loft.

Nyby loftstuga 25 + 10 m2 (6000 x 4150 mm)  
med öppen planlösning, passar som sommarhus,  
gäststuga eller bostad året runt.
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DEN STABILA KONSTRUKTIONEN och höga virkeskvaliteten 
gör att Storsjö passar som sommarhus, gäststuga eller bostad året 
runt. Fönster och ytterdörr levereras isolerade och håller värmen 
inne. Golvet är ändspontat och nedtorkat till en fuktkvot på 
8 %, vilket ger en mycket god formstabilitet och mindre rörelser. 
Storsjö är en rejält dimensionerad stuga byggd av den senvuxna 
lappländska furan som är grunden till den höga kvalitet som
kännetecknar Baseco. Storsjö attefallshus 30 + 10 m2 (7200 x 4150 mm) 

har en smart planlösning med 30 m2 i botten och ett 
loft på 10 m2 vilket ger gott om utrymme. 
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EN BASTU FÖR LIVSNJUTARE. Svarttjärn är
en funktionell funkisbastu på hela 25 m2. Det ger
en rymlig bastudel, dusch/toalett och framför 
allt en väl tilltagen relax. Det stora glaspartiet 
består av härdat energiglas som håller värmen 
inne. Svarttjärn levereras obehandlad och det 
sen vuxna virket från de lappländska skogarna 
är rejält dimensionerat. Och givetvis av den höga 
kvalitet som kännetecknar Basecos produkter. 
Här är en bastustuga för riktiga livsnjutare!

Svarttjärn attefallsbastu 25 m2  (6000 x 4150 mm) 

utrustar du enkelt med våra paket och tillbehör. 
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Solbacka ”Solstugan” 25 + 10 m2 
(6000 x 4150 mm) utrustar du enkelt 
med våra paket och tillbehör. 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.

Växthus eller
soligt sommarrum.

Bastukaminpaket hittar 
du på sidan 41.
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Heden förråd 25 m2 (6000 x 4150 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. 

Fjällnäs loftstuga 25 + 10 m2 (6000 x 4150 mm)  
är en ljus, luftig och välplanerad stuga med gott om 
utrymme. Levereras med låsbart glasparti.

Vackra, rejäla och praktiska
tillbehör hittar du på sidan 40–43.
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Månäs 25 + 10 m2 (6000 x 4150 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 
(6000 x 4150 mm) passar som 
sommarhus, gäststuga eller bostad 
året runt. 
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Uteplats under tak för
sköna sommarkvällar.

Nyliden funkisstuga 25 m2 (6000 x 4150 mm) 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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Stalo grillplats
Stalo levereras obehandlad i färdig-
kapade komponenter i lappländsk 
fura. Grillplatsen har eldfast insats 
och grillgaller.

Norrsele stuga 25 m2 (6450 x 3850 mm) är ett  
attefallshus och en större variant av friggeboden  
Nalo med enkel design och möjlighet till anpassningar 
efter dina behov.

Hemfjäll loftstuga 25 + 10 m2 
(6000 x 4150 mm) med 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.
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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. 
Dess utom passar de bra till mycket och även i kombination 
tillsammans. Från vedboden på sommarstället till lekstugan  
och gästhuset på tomten eller bastun vid vattnet. 

Jutis funkishus 15 m2 (4750 x 3150 mm) 

passar som gäststuga eller lusthus.
Skjutbara glaspartier av härdat isolerglas. 

Skjutbara glaspartier  
av härdat isolerglas. 
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Nalo stuga 15 m2 (3850 x 3850 mm) 
passar både för tillfällig övernattning och 
som permanent extrautrymme på gården. 
Levereras med taksprång.

Gauto förgård 10 m2 (4000 x 2500 mm) 

ger ett extra utrymme åt din husvagn. 
Örnäs stuga 15 m2 (4750 x 3150 mm)
passar både för tillfällig över nattning  
och som permanent extra utrymme  
på gården.
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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. Aformen ger nog höjd för ett loft, så att 
du trots en mindre golvyta rymmer mycket. 

Tjakke 15 m2 (4750x3150 mm) är en originell och 
flexibel stuga. A-formen gör den hög nog för ett loft.
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Laisan bastu 10 m2 (4055 x 2460 mm) 
levereras obehandlad och det senvuxna 
virket från de lappländska skogarna är 
rejält dimensionerat. Bastukamin paket 
finns som tillval.  

Sandsele bastu 7 m2 (4450 x 4200 mm, 
varav stugdel 3250 x 2200 mm) har en
glasdörr från Harvia mellan bastu- och  
relaxdel. Bastukamin paket finns som tillval.

Gellas funkisbastu 15 m2 (4750 x 3150 mm) 
har skjut bart glasparti av härdat isolerglas. Gellas 
levereras obehandlad och det senvuxna virket från 
de lappländska skogarna är rejält dimensionerat. 
Bastukaminpaket finns som tillval. 

Bastukaminpaket 
finns som tillval.
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Skansnäs funkisbastu 7 m2  
(4450 x 2200 mm varav stugdel 
3250 x 2200 mm) har en glasdörr 
från Harvia mellan bastu- och 
relaxdel. Bastukaminpaket finns 
som tillval.

Råvo funkisbod 15 m2 (4750 x 3150 mm)
har ett golv på 25 mm för att klara
extra tung belastning. Boden levereras
med dubbeldörr på gaveln. Fönster finns 
som tillval. 

Forsnäs förråd 15 m2 (4750 x 3150 mm) 

har ett golv på 25 mm för att klara
extra tung belastning. Boden levereras 
med dubbeldörr på gaveln. Fönster finns 
som tillval. 

Bräska stuga/bastu 10 m2 

(4055 x 3850 mm varav stugdel  
4055 x 2460 mm) har en glasdörr från 
Harvia mellan bastu- och relaxdel.  
Bastukaminpaket finns som tillval. 
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Galgat funkisbod 15 m2  
(4750 x 3150 mm) har ett golv på 
25 mm för att klara extra tung 
belastning. Boden levereras med
enkel- och dubbeldörr samt inner-
vägg. Fönster finns som tillval. 

Hällnäs väggförråd 8 m2 (4150 x 1925 mm) 
Hällnäs är det lite större alternativet av  
Basecos väggförråd – en förlängning av huset 
eller garaget. Kan även monteras fristående.

Klippen väggförråd 6 m2 (3250 x 1925 mm) 
Klippen är det mindre alternativet av Basecos 
väggförråd – en förlängning av huset eller 
garaget. Kan även monteras fristående.

Svergo bod 15 m2 (3850 x 3850 mm) 
har ett golv på 25 mm för att klara  
extra tung belastning. Boden levereras  
med dubbeldörr samt taksprång.  
Fönster finns som tillval.
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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.

Lyckebo garage med förråd 30 m2 är ett modernt 
och smart garage i klassisk knuttimrad stil.
I den bakre delen finns ett litet förråd på 6,3 kvm
med egen ingång.

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

Högliden garage 
med genuin
stugkänsla.
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Stugor

Förråd

Grannäs carport 23 + 8 m2 har en 
förrådsdel, vindskydd och generöst utrymme 
för flera fordon. Carporten monteras spegel-
vänd eller som på bilden.

Bergnäs garage med carport 25 + 20 m2 
har en rejäl konstruktion, isolerad dörr och 
passar både för bilen som till verkstad och 
uterum. 

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. 

Bruks stuga/bastu 5 m2 (2200 x 2200 mm)
kan användas till allt ifrån lekstuga, bastu eller 
gäststuga, beroende på vilka tillbehör som väljs. 
Stugan har ett stort taksprång. Bastukamin paket 
finns som tillval.  

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

Bruks stuga 15 m2 (3850 x 3850 mm)  
passar både för tillfällig övernattning och 
som permanent extrautrymme på gården.

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

Bruks bod 15 m2 (3850 x 3850 mm)  
har ett golv på 25 mm för att klara 
extra tung belastning. Boden levereras 
med dubbeldörr. Fönster finns som 
tillval.



32

Fabriksbyggda
väggblock
– bara att
montera

Norrländskt
virke såklart!

Grundmålad och
mellanstruken
ytterpanel i rött,
grått eller vitt

Anpassat för
gjuten platta
eller plintar

Rejäla
dimensioner

Tak som tål
norrländska
vintrar.

Ett nytt sätt att bygga.
Efter att ha tillverkat knuttimrade stugor med framgång i några år 
tar vi nu nästa steg i förenklat byggande. Basecos blocksystem är 
ett flexibelt koncept för husbyggande som gör det enkelt att både 
välja hur huset ska se ut och bygga det. Vi har fokuserat på att 
skapa en produkt som gör det lätt för kunden att bygga och  
konstruera sitt eget hus oavsett förutsättningar. Blocksystemet 
har stor flexibilitet ända från grundarbetet till den slutliga fasad 
målningen och är utformat efter samma princip som våra övriga 
produkter – absolut norrländsk kvalitet. 

Välj bland färdiga modeller av stugor – attefallshus, friggebod, 
garage och förråd. Du monterar snabbt ihop dem till stabila hus 
färdiga att nyttja. Men det går också mycket bra att köpa enskilda 
väggblock, vilket gör att du i praktiken kan designa ditt eget hus!
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NORRLÄNDSKT VIRKE SÅKLART!
I blocksystemet är det senvuxna norrländska virket basen. 
Fura och gran med täta årsringar ger en mycket stabil råvara 
som gör att vi vågar garantera Absolut norrländsk kvalitet.

REJÄLA DIMENSIONER
Förutom en råvara av högsta kvalitet så vill vi att du ska känna 
dig trygg med att din stuga står stabilt och klarar kraven både 
från byggnadsnormen och dina egna krav. Därför bygger vi 
med rejäla dimensioner såväl i stomme som paneler.

FÄRDIGA VÄGGBLOCK
Väggblocken levereras med en monterad ytterpanel (zpanel 
22 x 170 mm). Väggreglarna är 45 x 95 på de mindre stugor
na (upp till 15 kvm) och 45 x 145 på de större och sitter på 
var sin sida om blocket. Det gör blocksystemet till ett mycket 
stabilt system som står stadigt redan under byggtiden.

GRUNDMÅLAD OCH MELLANSTRUKEN
Ytterpanelen på väggblocken är grundmålad och mellanstru
ken. Det sparar tid och ger en högre kvalitet på den målade 
ytan. Den slutliga strykningen gör du själv inom två år efter 
montering av huset. Du kan välja mellan faluröd, mörkgrå, 
husvit eller obehandlat.

TAK FÖR NORRLÄNDSKA VINTRAR
Eftersom vi är norrlänningar så dimensionerar vi efter alla 
olika väder som kan råda häruppe. Vår takstolskonstruktion 
klarar belastningar för snölast och vindlast enligt norrländska 
förutsättningar.

GJUTEN PLATTA ELLER PLINTAR
Förutsättningarna för husgrunder är olika beroende på mark
förhållanden och hur huset ska användas. Blocksystemet har 
en golvkonstruktion som passar för både gjuten platta och 
plintar.

TILLBEHÖR OCH PAKET
Till alla våra stugor finns förstås tillval att göra så du kan 
anpassa din stuga exakt efter det behov du har.
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VÅRA STUGOR OCH FÖRRÅD 
Det är lätt att se den färdiga stugan framför sig. Och numera är 
det nästan lika lätt att bygga även om du inte vill ha knuttimrat. 
Precis som med timmerstugorna är våra stugor och förråd rejält 
byggda med noggrannhet i detaljerna och du har stor valfrihet i 
utformningen av interiörerna. De många tillvalsmöjligheterna ger 
också förutsättningar för att skapa den stuga du vill ha.

Karlsten stuga 15 m2 (3700 x 4000 mm)  
är en stabil stuga i friggebodsstorlek som passar 
utmärkt som gäststuga eller komplementshus
på gården.

Bilden visar attefallshuset Risnäs,
förrådet Avanäs och garaget Åbacka.

Grundmålad och mellanstruken
i faluröd, mörkgrå eller husvit.
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Risnäs attefallshus 25 m2 (6100 x 4000 mm)  
är konstruerat i en rak och enkel stil som ger 
flexibla utrymmen på insidan. Stugan levereras 
med ett kraftigt golv (25 mm) som är änd-
spontat för enkel montering.

Åbacka attefallsgarage 30 m2 (6300 x 4490 mm)  
är en lite större variant av Siksele för dig som 
behöver det där extra utrymmet. 30 kvm lättbyggt 
garage som ger bra plats för dig som gärna jobbar 
ute i garaget.

Avanäs förråd 15 m2 (3700 x 4000 mm) är ett 
rymligt förråd på hela 15 kvm. Förrådet levereras 
med ett kraftigt golv (25 mm) som är ändspontat 
för enkel montering.
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Hemsjö 30 kvm.
3D-BILD SAMT MÖBLERAD PLANRITNING.

HEMSJÖN ÄR EN RIKTIG KLASSIKER. Ett kompakt hus 
i klassiskt stil, byggt i vårt blocksystem. Här kan du blanda 
känslan av nostalgi med modernt boende. Hemsjön har 
en rak och enkel form som ger flexibla utrymmen. Stugan 
levereras med ett kraftigt golv som är ändspontat för 
enkel montering. 

Hemsjön stuga 30 km2  (6400 x 4600 mm) 

levereras i block med monterad ytterpanel. 
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Hemsjö 30 kvm.

Kraddsele attefallsförråd 25 m2 (3890 x 6000 mm). 
Här är förrådet som alla behöver. Kraddsele är ett 
lite större förråd i attefallsstorlek, Generösa 25 kvm 
rymmer både utemöbler och cyklar för vintern eller 
kanske ge plats för din egna studio. Blocksystemet gör 
att även de lite större storlekarna går snabbt att bygga. 
Förrådet levereras med ett kraftigt golv (25 mm) som 
är ändspontat för enkel montering.
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Gavas dubbelgarage 65 m2  (7600 x 8500 mm) 

Stort och fint garage som trots sin storlek är lättbyggt.
Gavas ger dig utrymmen som skapar livskvalitet.
Plats för både fordon och fritidsintressen.

Plats för både fordon
och fritidsintressen.

VÅRA GARAGE

Ett bra garage är ett ovärderligt utrymme för mycket 
annat än bara bilen. Vad skulle underlätta mest för dig 
med ett välplanerat garage? Våra funktionella garage 
skyddar mot väder och vind och är såklart lätt
monterade, stabila och av hög kvalitet. Finns precis 
som stugorna i faluröd, mörkgrå, husvit eller
obehandlat.

Bilden visar dubbelgaraget Gavas och attefallshuset Risnäs
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Siksele garage 25 m2 (6100 x 4000 mm)
är ett litet och smidigt attefallsgarage för dig 
som inte behöver lika mycket utrymme eller har 
begränsat med plats på tomten. Siksele är funk-
tionellt och går snabbt att få på plats.

Åbacka 30 m2 (6300 x 4490 mm) är en lite 
större variant av Siksele för dig som behöver det 
där extra utrymmet. 30 kvm lättbyggt garage 
som ger bra plats för dig som gärna jobbar ute i 
garaget.
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Gör ett val.
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. Vill du utrusta din bastu finns 
vårt bastupaket. Om du vill elda i din stuga har vi kompletta kaminpaket 
med skydds plåtar och skorsten. Du har stor valfrihet att göra stugan till 
din egen.

DÖRRAR

FÖNSTER

Energifönster 1-luft 
Furu, obehandlat.  
Öppningsbart.
490x490 mm

Energifönster 1-luft
Furu, obehandlat eller 
vitmålat. Öppningsbart. 
660x925 mm

Fönster
Furu, obehandlat. 
Finns med isoler eller 
energiglas. Fast. 
650x2035 mm

Energifönster
Furu, obehandlat. 
Fast. 
2400x650 mm

Energifönster
Furu, obehandlat. 
Finns som fast och
öppningsbart.  
1865x650 mm

Energifönster 2-luft
Furu, obehandlat eller vitmålat.  
Öppningsbart.
1278x925 mm

Isolerfönster 2-luft
Furu, obehandlat.  
Öppningsbart. 
1278x925 mm

Isolerfönster 1-luft
Furu, obehandlat.  
Öppningsbart. 
660x925 mm

Helglasdörr 
Furu. Isolerad.
9x19
890x1890 mm

Dörr med smalt glas
Furuplywood.
Isolerad. 9x19 
890x1890 mm

Dubbeldörr, helglas 
Furu. Isolerad. 
15x20
1490x1990 mm

Förrådsdörr
Furu. Isolerad.
16x19
1590x1890 mm

Förrådsdörr
Furu. Oisolerad.
13x19
1290x1890 mm

Innerdörr
Furu, obehandlad. 
3spegel. 7x19 
690x1890 mm

Innerdörr
Furu, vitmålad. 
4spegel. 7x19 
690x1890 mm

Glasparti
Furu. Vinter
isolerat. 
2310x1990 mm

Altandörr
Furu. Energiglas.  
15x21
1490x2090 mm

Dörr
Furu. Isolerad.
9x19
890x1890 mm

Garagedörr
Furu. Isolerad.
25x21
2480x2090 mm

Fönsterdörr
Furu. Finns isolerad 
och oisolerad.
9x19, 890x1890 mm

Energifönster
Furu, obehandlat.  
Fast.
790x1890 mm
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Komplett takpaket med shingel. 
Paketet innehåller underlags
papp, pappspik, strö, bärläkt, 
nock, takfot, gavel, plåt och 
plåtskruv.

Braskaminpaket  
Dovre 40
Komplett paket
med skyddsplåtar
och skorsten.

Skorstensfri kamin  
Westbo Carl
Gjutjärns kamin som 
eldas med bioetanol. 
CBteknik ger en renare 
och miljövänligare 
förbränning.

Braskaminpaket  
Dovre Sense
Komplett paket
med skyddsplåtar
och skorsten.  
Finns även i vitt.

Skorstensfri kamin  
Apartment 2
Eldas med bioetanol.  
Utrustad med två  
rostfria behållare som 
bränslet hälls i.

Braskaminpaket  
Dovre 100
Komplett paket
med skyddsplåtar
och skorsten.

Braskaminpaket  
Dovre 250
Komplett paket
med skyddsplåtar
och skorsten.

Skorstensfri kamin  
Apartment 1
Eldas med bioetanol.  
Utrustad med två 
rostfria behållare som 
bränslet hälls i. 

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.

TAKPAKET BRASKAMINPAKET

SKORSTENSFRIA KAMINER

ISOLERPAKET

YTTERPANEL OCH FODER

Bastuaggregat
Harvia Moderna
Elaggregat från Harvia 
med bastusten.

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

Bastukaminpaket Harvia 20 ES
Komplett paket med kamin,
stenar, skorsten och skyddsplåtar.

BASTUKAMINPAKET

Bastukaminpaket  
Harvia M3
Komplett paket med  
kamin, stenar, skorsten  
och skyddsplåtar.

Vattenvärmare Harvia
Monteras på vedeldad 
kamin.

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

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

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

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

Komplett takpaket med  
korrugerad plåt. Paketet inne
håller underlagspapp, papp
spik, strö, bärläkt, nock, takfot, 
gavel, plåt och plåtskruv.

Komplett takpaket med 
tegelplåt. Paketet innehåller 
underlagspapp, pappspik, strö, 
bärläkt, nock, takfot, gavel, 
plåt och plåtskruv.

Komplett takpaket med 
Classicplåt. Paketet innehåller 
underlagspapp, pappspik, strö, 
bärläkt, nock, takfot, gavel, 
plåt och plåtskruv.

Väggblocken levereras 
med obehandlad eller 
grundmålad och mellan
struken ytterpanel
(Zpanel 22 x 170 mm) 
i husvitt, falurött eller 
mörkgrått.

Foder, knut, vind och
takfotsbrädor levereras 
obehandlade eller grund
målade och mellanstrukna 
i vit färg.
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Kompletta paket.
Skapa rätt känsla i din stuga med golv och paneler av samma höga kvalitet.
Vi har tre färdiga paket att välja mellan där även yttertak, avvattning och  
isolering ingår. Bas för den som vill hålla det enkelt, Vildmark för ett lite mer 
rustikt intryck och Premium för den som kräver mer. Du kan förstås också välja 
både golv och panel enligt din egen känsla. Det gör du enklast på baseco.se

BAS

Plus
Ingår
Plus
Slätspont Vildmark, obehandlad
Vfas Vildmark, obehandlad

Plus
Ingår
Plus
Slätspont Vildmark, vit eller grå
Vfas Vildmark, vit eller grå
Modern Ekonomi (hårdvaxolja),
natur eller vit.

Plus
Ingår
Plus
Slätspont Asortering,
obehandlad, vit eller grå
Vfas Asortering,
obehandlad, vit eller grå
Classic Standard (oljat),
natur eller vit 
Modern Standard (hårdvaxolja),  
natur eller vit
Trend Standard (lack),
natur eller vit

Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel

VILDMARK

Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel
Takpanel
Golv 

PREMIUM

Takpaket
Takavvattning
Isolerpaket
Väggpanel

Takpanel

Golv 

Slätspont Vildmark,  
obehandlad

VÄGGPANEL TAKPANEL

Vfas Vildmark,  
obehandlad

Slätspont Vildmark, vit

Slätspont Vildmark, grå

Vfas Vildmark, vit

Vfas Vildmark, grå Modern, natur/vit, ekonomi

Obehandlad, ekonomi

Slätspont Asortering,
obehandlad

Slätspont Asortering,
vit

Slätspont Asortering,
grå

Vfas Asortering,  
obehandlad

Vfas Asortering,  
vit

Vfas Asortering,  
grå

Modern, natur/vit, standard

Obehandlad, standard

Classic, natur/vit, standard

Trend, natur/vit, standard
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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 20
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