
Vibo Leva 25 m²  Ett knuttimrat Attefalls-

hus som levereras med isolering till tak 

och golv, det finns isolersats för väggarna 

som tillval. Extra skiljeväggar gör att du 

får plats med ett sovrum och en liten 

toalett. Du kan även välja att köpa till en 

altan på 8,1 m².  

Planritningen är ett förslag på planlösning, du kan 
välja att sätta den vänstra innerdörren på valfri plats 
eller på den andra innerväggen. Du kan även välja att 
inte montera den innerväggen och får då ett större 
rum. Alla 8x10 fönster kan placeras på valfri plats.  

Attefallshuset levereras obehandlad och kan vara extrautrustad. Altanen är tillval. 

VIBO Leva 25

Artikelnummer  5033 

Takyta  36,2 m² 

Totalhöjd  3,27 m 

Högsta höjd inv.  2,83 m 

Lägsta höjd inv.  2,36 m 

Timmerprofil  43 x 145 mm 

Dörr  9 x 20 18° med trycke och lås

Fönster  4 st 8 x 10 med spröjs

Vikt  3700 kg  (1900+250+1500+50

Förpacknings- Del 1 80 x 120 x 640 cm 
storlek Del 2 94 x 120 x 480 cm 
 Del 3 180 x 120 x 240 cm  

Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, 
strax utanför Tranemo, en liten bit utanför  
Borås i Västergötland.  Allt virke kommer från 
de svenska skogarna.



Framsida Långsida

LångsidaBaksida

Plintritning

Sektion

Leveransbeskrivning 2014-04-15 

Tak Underlagspapp 
 Råspont 
 Takåsar 56 x 225 mm 
 Dubbla vindskivor 
 Isolering 120 mm 
 Innertakspanel 14 x 120 mm 
 Taklutning ca 18°

Yttervägg En innervägg i timmerprofil 43 x 145 mm. 
 En innervägg med 70 mm regel och 
 12 x 120 mm blockprofil på varje sida, 
 monteras valfritt av kund. Urtag för en inner-  
 dörr utföres av kund på valfri plats.

Golv  Tryckt upplagsbräda 16 x 100 mm 
 Tryckt bärlina 47 x 100 mm 
 Bottenram 45 x 120 mm 
 Golvbjälkar 35 x 120 mm 
 Isolering 120 mm 
 Underlagsgolv 21 mm

Dörr Ytterdörr 9 x 20 rak med glas, höger, 
 obehandlad Trycke och lås ingår 2 st Inner-
 dörrar i allmoge fur, dörrblad klarlackat, karm   
 obehandlad

Fönster  2-glas isolerruta, sidohängda, obeh. Lös spröjs 

Övrigt Erforderlig spik för ihopmontering 
 Ventilgaller

Altan Tryckt bottenram 45 x 120 mm 
(Tillval) Tryckt golvbjälklag 35 x 120 mm 
 Tryckt trall 22 x 95 mm 
 Räcke av timmerprofil med överliggare, obehandlad 

Övriga Art. nr. 5035 - Isolersats vägg 
Tillval  Art. nr. 5640 - Taksats shingel 
 Art. nr. 5532 - Plåtsats  

www.vibostugan.se


