
Fjällsjönäs.
Smarta utrymmen
på ett plan.



Fjällsjönäs är en enkel stuga som erbjuder mycket på liten yta. 
Trots att den inte är mer än 50 kvadratmeter ryms tre sovrum, 
allrum, hall och badrum. Smarta utrymmen på samma plan och 
ryggåstak med full takhöjd ger ett trivsamt boende. 

Fjällsjönäs fritidshus 50 kvm

Ett enkelt sätt att bygga
Basecos blocksystem är ett flexibelt koncept som gör det enkelt att 
både välja hur huset ska se ut och bygga det. Blocksystemet har stor 
flexibilitet ända från grundarbetet till den slutliga fasadmålningen  
och är utformat efter samma princip som våra övriga produkter – 
absolut norrländsk kvalitet.

Välj bland färdiga modeller av stugor – fritidshus, attefallshus, frigge-
bod, garage och förråd. Du monterar snabbt ihop dem till stabila hus 
färdiga att använda. Men det går också bra att köpa enskilda vägg-
block, vilket gör att du i praktiken kan designa ditt eget hus. 

Välj bland färdiga modeller av fritidshus, attefallshus, friggebod, 
garage och förråd. Du monterar snabbt ihop dem till stabila hus 
färdiga att använda. 



BYGGYTA  GOLVYTA
50 kvm, 8200x6100 mm 44 kvm, 5670x7782 mm 

Innermåtten gäller för stuga med monterad innerpanel

BAD
2550X1615

SOV
2550X1600

SOV
2550X1600

SOV
2550X2588

ALLRUM + KÖK
3022X6354

HALL
3022X1314 

Special-
anpassat kök
som tillval

Brett sortiment
av formstabila
paneler

Rejält
glasparti
med dörr

Golv av furu,
gran, ek eller ask

Plats för
tre sovrum



När du planerar ditt boende har du många olika önskemål. Vi vill göra de 
individuella valen så enkla som möjligt. Och gärna inspirera till lösningar 
som du inte tänkte på från början. Till Fjällsjönäs finns exempelvis ett 
kök som förstärker den genuina känslan. På vår hemsida hittar du många 
tillbehör som hjälper dig att sätta din egen prägel på ditt fritidshus. 

EXEMPEL PÅ KÖKSLÖSNING
VITVAROR INGÅR INTE



BYGGYTA
8200x6100 mm
50 kvm

Höjd
3898 mm

Golvyta
Med monterad innerpanel
5670x7782 mm
44 kvm

Stomme
Väggblock 1200x2790 mm.
Z-panel 22x170, 
regelstomme 45x145,
spikläkt 34x70, vindduk
Innerväggsblock 1200x3116 mm
och 1200x2570 mm med
regelstomme 45x70

Tak
Takstol 5990 mm
Vindbrädor 22x170 råplan 
Takfotsbrädor, 22x170 råplan
Underspikning 22x95/120

Fönster
Foder 22x145/120 mm råplan
3 st 1-luft energifönster 7x10 
3 st 1-luft energifönster 5x10
2 st 1-luft energifönster 8x21

Dörr
Foder 22x145/120 råplan
1 st dörr 10x21 smalt glas
1 st dörr 10x21 helglasad 
Innerlist medföljer

Golv
Golvåsar 45x220 mm, färdigkapade 
Golv 25 mm, nedtorkat, fallande längd, ändspont
Syll/bärlina 45x195/95 mm, färdigkapad

Vindlastzon
24

Snölastzon
3,5–5,5

Fakta Fjällsjönäs

På baseco.se hittar du alla golv och paneler samt andra tillval 
och tillbehörspaket till din nya stuga.
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Fjällsjönäs levereras obehandlad eller 
grundmålad och mellanstruken i faluröd, 
mörkgrå eller husvit. Foder, knutbrädor 
och vindskivor i vitt eller obehandlat.


