
Förbered dig inför ditt besök
Vilken modell på uterum/växthus är du intresserad av?
Det finns många modeller i vårt sortiment, vilken modell passar dig och 
ditt hus/tomt?

Hur stort uterum/växthus önskar du bygga?
Vi har många storlekar och möjligheter att anpassa uterummet/växthuset 
efter dina behov.

Hur kommer du använda uterummet/växthuset?
Kommer du använda uterummet/växthuset endast på sommaren, från 
vår-höst eller ska du ha möjlighetatt värma upp det på vintern (gäller 
endast uterum)?

Vill du ha ett uterum med limträstomme eller underhållsfritt aluminium?
Med limträstomme har du många modeller att välja på, och i aluminium 
finns det två olika.

Mät upp fasaden som du tänkt placera uterummet/växthuset mot. 
Dessa måtten behöver säljaren: Husets bredd + Höjd husnock + Höjd till 
takfot + Takvinkel hus.
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Vilket växthus 
eller uterum?
Här är några frågor du gärna 
får tänka igenom för att våra 
säljare på bästa sätt ska kunna 
hjälpa dig att förverkliga ditt 
uterums- eller växthusprojekt. 
Det hjälper både dig och våra 
säljare.

Placering:  Långsida  Gavel
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4. Takvinkel hus
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Vänligen fyll i samtliga mått!

Checklista
Prata med kommunen om bygglov:  

o Jag behöver bygglov o Jag behöver inte bygglov

Vilket tak har du tänkt dig?
o Isolertak i plast o Plåttak o Glastak

Vilket underlag har du tänkt dig?
o Gjuten platta o Trall o Stenbeläggning

Hur vill du ha limträstommen? 
o Exaktkapad o Delkapad o Okapad o Grundmålad

Vill du ha takavvattning? o Plåt  o Nej

Kontaktuppgifter

Namn  .............................................................................

Adress ............................................................................

              ............................................................................

Tel         ............................................................................

Email    ............................................................................
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