
 

 

Garten-Lounge Unico 2 

Garten-Lounge Unico – en modern paviljong i elementkonstruktion 
med insynsskyddande lameller. 

 

Designformeln med en golvyta på 2,34 x 3,37 m och en höjd på 2,32 m 
ger gott om plats för avkopplande timmar i trädgården i ett nästan 
kubiskt rum. Tack vare de lätt lutande lamellerna skapas en ljus 

trädgårdslounge som ett öppet trädgårdsrum som ändå erbjuder ett 
visst insynsskydd. 

 

• Mycket stabil elementramkonstruktion 

• Alla detaljer är– ingen sågning eller fastskruvning av enskilda 

väggbrädor behövs 

• Golv- och takelement av 19 mm massivt trä 

• Komplett byggsats inklusive takpapp för första täckningen.  

Behandling: OBEHANDLAT 

BCUN2NF Garten-Lounge Unico 2 

Let at opføre 

præfabrikerede elementer 

Faciles à monter 

panneaux pré assemblés 

Varumärket FSC® betecknar 

produkter som använder trä 

från ekologiskt och socialt 

skötta skogar, oberoende 

certifierade enligt FSC:s 

strikta riktlinjer. 



 

 

Tekniska data 

Behandla golvelementen underifrån, sätt samman dem, vänd dem och rikta in dem med ett vatten-
pass. 

Enkel uppbyggnad 

Grundmått 337 x 234  cm 

Yta 7,87 m2 

Golvtjocklek 19 mm 

Ram 41 x 82 mm 

Dörröppning (B x H) 137 x 188 cm 

Slutet rum 16,8 m3 

Väggtjocklek 19 mm 

Yttre väggyta 15,1 m2 

Taktjocklek 19 mm 

Takyta 7,9 m2 

Taklutning 2,2 ° 

Snölast 1,6 kN/m2 

Förpackningsmått 230 x 111 x 76 cm 

Vikt 442 kg 

Anvisningar för fundament och golvplatta 

En noggrant plan grund är en förutsättning för 
exakt montering av elementen och därmed en 

perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive 
elementramen ska före monteringen behand-

las med lämpligt träskyddsmedel underifrån 
och på sidorna. Golvet kan skyddas mot 
uppstigande fuktighet genom att lägga 

folieremsor eller granulatkuddar under. 
Vattensjuk mark ska här undvikas. 

 



 

 

Konstruktionsritning 

Detaljer 

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, in-
klusive golv och takelement, är förtillverkade på 
fabrik så att monteringen kan utföras på kort tid. 

 

Anvisningar om taket  

Extra stabil montering tack vare den dubbla 
omgivande ramen.  

 

Standardtakpapp för första täckningen 

Byggsatsen innehåller standardtakpapp för första 
täckningen. Flat- och pulpettakvarianter ska täck-
as med KSK- respektive EPDM-folie. 

 



 

 

Behandling: obehandlat 

Trädgårdsprodukter –  

ett bidrag till miljöskyddet! 

 

 

Behandling med träskydd 

Viktiga anvisningar 

Trä är ett levande material som anpassar sig efter väderförhållandena. Små sprickor, deformatio-
ner, läckande kåda och färgförändringar är naturliga. 

Kontrollera regelbundet träskyddet och skruvförbindelserna. 

Vid otillräcklig luftcirkulation vid ytterväggarna, t.ex. genom att plantera växter direkt vid väggen, in-
tilliggande byggnader eller föremål kan fuktskador uppstå.  

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet öppna dörren, särskilt under fukti-
ga och kalla väderperioder, är viktigt. 

Information om garantivillkoren finns med i produkten. 

Tekniska ändringar förbehålles. 

Alla mått är ungefärliga. 

 

Obehandlade träprodukter ska behandlas helt med 

träbets på utsidan. I en särskilt fuktig omgivning är 

det lämpligt att behandla alla massiva trädelar 

också från insidan med en öppenporig träbets. 

Detta kan förhindra naturliga processer som 

grånande, snedhet och i synnerhet tecken på röta.  

För att du ska kunna njuta av din trädgårdsprodukt 

länge, bör skyddsbeläggningen kontrolleras senast 

vartannat år och upprepas vid behov. 

 


