PRISLISTE - Add a Room moduler
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u/ bad og køkken
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DKK 512.000.-
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25A

25B

m/ bad
DKK 537.000.-

25C

m/ bad og køkken DKK 583.000.kun køkken

sauna
DKK 504.000.- DKK 543.000.-

kun bad

DKK 531.000.-

25E
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u/ bad og køkken
DKK 381.000.-

m/ bad
DKK 485.000.-

m/ køkken
DKK 460.000.-

m/ bad og køkken DKK 531.000.-

sauna
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DKK 452.000.- DKK 491.000.-
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DKK 479.000.-

20A

20B

20C

20D

20E

u/ bad og køkken
DKK 329.000.-

m/ køkken
DKK 408.000.-

m/ bad
DKK 433.000.-

m/ bad og køkken
DKK 479.000.-

sauna
DKK 429.000.-
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15C
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15D

15
m2

u/ bad og køkken
DKK 277.000.-

m/ bad
DKK 381.000.-

m/ køkken
DKK 356.000.-

m/ lille køkken og lille toilet
DKK 427.000.-

sauna
DKK 387.000.-

kun lille toilet DKK 357.000.-
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u/ bad og køkken
DKK 225.000.-

m/ køkken
DKK 304.000.-

m/ bad
DKK 329.000.-

m/ lille køkken og lille toilet
DKK 375.000.-

10E

10
m2
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kun lille toilet

sauna
DKK 335.000.-

DKK 296.000.-

OM2
Add a Room er designet af Lars Frank Nielsen en af stifterne af
arkitektfirmaet 3xN, kendt fra en række prominente byggerier i
Danmark og udlandet.

Udendørs bænk m/ lille skur
1,0 x 3,3 m

Udendørs køkken m/ lille skur
1,0 x 3,3 m

DKK 59.000.-

DKK 85.000.-
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Vær opmærksom på, at der er yderligere kombinationsmuligheder end kun A, B, C, D og E.
F.eks. kan du kombinere indretningen i B og C så der kan være køkken i den ene ende og bad i den anden ende. Eller f.eks. C og E med en sauna bliver kombineret
med et bad i den anden ende. Brug vores app “builder” for at lege mere med kombinationsmulighederne.
https://addaroom.dk/builder/ I builder-app’en angives desuden priserne.
Se også næste side for mere information og tilkøbsmuligheder.

DIVERSE TILKØB
X1

X2

side 2 / 2

Pergola & terrasse

kun pergola

Pergola standard 1,5 x 3,3 m
Terrasse standard 2,4 x 3,3 m

kun terrasse

DKK 26.400.DKK 11.000.DKK 15.400.-

Terrasse pr. m2
DKK 1.950.-

eller indhent tilbud

X3

Ekstra skydedørsparti

DKK 36.500.-

X4

Ekstra indgangsdør

DKK 19.600.-

X5

Ekstra - højt vindue

DKK 17.400.-

X6

Ekstra - langt vindue

DKK 17.400.-

X7

Maling udvendig

X8

X9

Modulet kan leveres sortmalet. Malet 2 gange.
Men det er ikke nødvendigt for holdbarheden.
Umalet patinerer træet til en sølvgrå farve.

Pris pr. modul

DKK 24.000.-

Pris pr. modul

DKK 24.000.-

Pris pr. modul

DKK 26.000.-

Maling indvendig

Indvendige vægge og lofter er hvidmalet fermacell.
Der er spartlet, opsat væv og malet, men da træ er et
levende materiale, kan der efter et stykke tid komme
revner i sammenføjningerne, som kunden derefter
selv skal reparere.

Helårsisolering

Ekstra isolering i huse med helårsstatus. Der er her
anvendt PUR for at minimere tykkelsen af væggene.

X10 Sammenkobling af to moduler
X11 Inventar

Køjeseng, forskudt
Garderobe m/ hørgardin
Udendørs bruser
Indendørs skydedør på væg

DKK 12.500.DKK 20.000.DKK 20.000.DKK 4.000.DKK 18.500.-

Priserne inkluderer et komplet Add a Room hus fra vores værksted. Huset er isoleret og har elektricitet. Alle tegninger kan leveres til byggetilladelse. Disse tegninger er gratis, hvis du køber et Add a Room hus. Husene leveres som standard med et glasskydedørsparti, en indgangsdør og
et lille vindue i gavlen. Størrelserne 20, 25 og 30 m2 har desuden som standard et højt smalt vindue, der placeres i facaden.
Priserne inkluderer ikke transport, forberedelse på ejendommen før levering, såsom fundament, ekstern VVS og el og byggetilladelse. Tilslutning
af ekstern og intern elektricitet samt tilslutning af flere huse efter levering er heller ikke inkluderet. Vi kan tilbyde at koordinere disse eksterne aktiviteter.
Dette produkt opfylder svenske og danske byggestandarder for sommerhuse og kan justeres til helårshuse. Materialer er væsentligst danske og
svenske materialer af høj kvalitet. Vores fokus er på bæredygtighed på alle niveauer.
Forbehold for trykfejl.Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer med hensyn til prissætning og specifikationer.
Bemærk venligst, at priserne kun er vejledende. For et komplet tilbud, kontakt os venligst: info@addaroom.dk
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