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Fuldtømmer shelter F1

”Flagskibet” og den mest populære model i
serien af sheltere, er fuldtømmer shelteren,
bygget af stammer skåret på tre sider og med
den naturlige runding udad.
Shelteren i fuldtømmer passer perfekt ind i
naturen, hvad enten det er i skoven, ved søen
eller placeret på et stykke ”natur” i haven eller
på legepladsen.
Specielle hjørnesamlinger (knuder) udført med
stor håndværksmæssig finish sikrer en stor
styrke og holdbarhed.

Shelter på 2,5 x 3,0 meter indvendig gulvmål, Rødby, Lolland

Indvendig bredde
2,5 - 5,0 meter

Til vores fuldtømmer shelters anvender vi
udelukkende stammer i rødgran. Stammerne
skæres på vort eget savværk og afbarkes med
håndkraft.

Indvendig
dybde 2,5
meter

Udhæng
1,4 meter
Shelters på 2,5 x 3,0 meter indvendig gulvmål.
Vælg mellem ret tag som foto eller saddeltag.

Konstruktion:
Fast gulv i brædder, hævet 40 – 50 cm over terræn. Størrelsen indvendig er som standard 2,5 meter i dybden og tilbydes i
bredder fra 2,5 til 5,0 meter indvendig.
Som sokkel anvendes som standard runde stamme-stykker sat på højkant på betonfliser.
Bjælkerne er i rødgran skåret på to flader og den indvendige side. Højden er 15 cm og bredden 16 – 18 cm.
Specielle knudesamlinger i hjørnerne hvor den krydsende bjælke er skåret halvt ned over den underliggende. Ydermere er det
med specielle skrå gehringssnit, hvor rundingerne møder hinanden.
Udformning af fronten er med ”bue” eller ”trin” efter ønske. I samlesæt er fronten skåret i ”trin” og lige linie i front.
Vælg mellem ret tag dvs. tag med fald bagud eller med saddeltag, hvor taget "knækker" over indgangen.
Begge modeller er med stort udhæng på 1,4 meter i front. Taget er udført i 22 mm høvlede brædder med fer/not og en kraftig
gummidug som underlag for selve græstaget.

Samlesæt:
Vi tilbyder fuldtømmer shelteren enten færdig opstillet på Deres grund, eller leveret som samlesæt.
I et samlesæt medleveres samtlige de materialer der skal bruges til shelteren, dvs. materialer til sokkel, alle
træmaterialer, skruer, gummidug til taget og materialer til selve græstaget.
Bjælker, gulvstrøer, spær og stern er skåret i færdig længde og færdigforarbejdede i enhver henseende, og skal blot
stables/monteres og fastgøres.
Gulv- og tagbrædder skal blot skæres i længde på stedet inden montering.
Vi medleverer naturligvis en udførlig samlevejledning, der i tekst og billeder viser fremgangsmåden trin for trin.
Sheltere i samlesæt er som standard leveret, hvor bjælkerne i fronten og åbningen er skåret med lige snit. Efter
smag og behag kan der efterfølgende skæres rundinger med en motorsav i front og åbning.

Shelterbyg Aps ejes og drives af Jes Kristensen og Christian Svendsen. Vi tilbyder sheltere, bålhuse og andre produkter, til et aktivt ude-liv.
Alle vore produkter er fremstillet på et højt håndværks- og kvalitetsmæssigt niveau, der sikrer lang levetid og brugsværdi.
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