Hytte Udsalg

Komfort Huse

Højrisvej 1-3 Grønbjerg 6971 Spjald 2326 5890

hytte udsalg
Alle hytter og redskabshuse – 20 % rabat på alt i prislisten. I Juli & August
Kom forbi og gør en god handel.

29 udstillings hytter og redskabshuse sælges med op til 60 % rabat.
ring eller sms 23265890 for besigtigelse
Prisliste priser inkl. materialer og montage

Prisliste pris

HBO

1: 13 m2. redskabshus. træsider og med shingles tag,

40.000 kr.

10.000 kr.

2: 13 m2. redskabshus hardiplank sider og shingles tag.

49.000 kr.

20.000 kr.

3: 10 m2. redskabshus + serien. hardiplank og shingles tag.

43.000 kr.

25.000 kr.

4: 10 m2. Redskabshus standard træsider

35.000 kr

20.000 kr.

5: Sekskantet hytte 1 stk.

45.000 kr.

20.000 kr.

6: Camping hytte ca. 12 m2.

40.000 kr.

20.000 kr.

7: A- hytte ca. 10 m2. med hardiplank og shingles tag.

30.000 kr.

8.000 kr.

8: Camping hytte anneks ny ca. 12 m2. trævægge. med ensidig taghældning
( inkl. 1 vindue med valgfri placering. )
9: Camping hytte anneks ny ca. 14 m2. trævægge med ensidig taghældning 2 stk.

45.000 kr.

30.000 kr.

55.000 kr.

35.000 kr.

10: 10 m2. sort anneks hytte med terrasse

45.000 kr.

15.000 kr.

11: 12 m2. hytte med ensidig taghældning og overdækket ca. 8 m2.

32.000 kr.

8.000 kr.

12: Ny model 2,7 x 5 m. Convertible. Ensidig taghældning med
aftagelig front. ( Gulv + 3500 kr.) 2 stk.
13: Ny model: 2,7x5 m. Convertible. klar tag, ensidig taghældning,
aftagelig front. ( gulv + 3500 kr.) 2 stk.

30.000 kr.

25.000 kr.

30.000 kr.

25.000 kr.

Special tilbud på

samlede redskabshuse. Spær og væg konstruktion er tilskåret. ( står i hal 1.)
Redskabshuse med træ til vægge, spær lægter og sorte bølge plader til tag. ( super pris.)
2 stk. 10 m2. a.
15.000 kr. ( spar 3950 kr.)
4 stk. 13 m2. a.
17.000 kr. ( spar 4950 kr.)
2 stk. 17,3 m2. a
20.000 kr. ( spar 5950 kr.)
2 stk. 21,6 m2. a
23.000 kr. ( spar 6500 kr.)
2 stk. 26 m2. a
28.000 kr. ( spar 6950 kr.)
Special hytte er opført på adressen Nylandsvej 6 Grønbjerg 6971 Spjald. ( kan ses på hjemmesiden, forsiden.)
Special hytte bjælkehus på 42 m2. + hems. loft til kip. Mahogny vinduer. runde tagåser.
Vægge er 14x18 cm. Cedertræ. ( isoleret i gulv og tag.)
Nypris 325.000 kr. + montage 125.000 kr. i alt 450.000 kr. Afmontèr selv og tag med hjem for 150.000 kr.
Vi tilbyder nedtagning og genmontering med ny tagshingles for 80.000 kr. + moms ( indenfor en radius af 125
km. fra Grønbjerg 6971 Spjald.)

Komfort Huse Højrisvej 1-3 6971 Spjald tel: 23265890 email: jkc.komfort@gmail.com

