
Behandling: LJUSGRÅ (RAL 7001)  

BCCU3LAN Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus antracit 

BCCU3LGR Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus ljusgrå 

BCCU3LNF Cubo 3 Lounge Design-trädgårdshus obehandlat 

Tack vare det flexibla modulära elementsystemet kan dörrar och 

fönsterelement monteras på många olika sätt. 

Design- Trädgårdshus med flattak inkl. kapelltak i högstabil och 

massiv elementkonstruktion.  

Enkel montering tack vare fullständig elementkonstruktion. 

• Mycket stabil elementramkonstruktion. 

• Alla detaljer är förtillverkade - ingen sågning eller fastskruvning av 

enskilda väggbrädor behövs. 

• Golvelement av patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip 
träfiberplattor. 

• Takelement av 19 mm massivt trä. 

• Limträdörr – ändbehandlat på bägge sidor (i olika färger). 

• Komplett byggsats inklusive takpapp för första täckningen. 

Cubo 3 Lounge Design

-redskapsbod 

Lätt att bygga upp 

förtillverkade element 

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 

Enkel uppbyggnad 

Grundmått 558 x 234  cm 

Yta 13,05 m2 

Golvtjocklek 19 / 16* mm 

Ram 41 x 82 mm 

Dörröppning (B x H) 91 x 186 cm 

Slutet rum 16,8 m3 

Väggtjocklek 19 mm 

Yttre väggyta 29 m2 

Taktjocklek 19 mm 

Takyta 13,17 m2 

Taklutning 2,2 ° 

Snölast 1,6 kN/m2 

Förpackningsmått 230 x 111 x 99 cm 

Vikt 498 kg 

Förpackningsmått Lounge 230 x 80 x 34 cm 

Vikt Lounge 140 kg 

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. 

 

Anvisningar för fundament och golvplatta 

*patenterad Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplat-
tor 

Behandla golvelementen underifrån, vänd dem och rikta in dem med ett vat-
tenpass. 

Trägolv 

*Anvisningarna i detta datablad tjänar som allmänna informationer. Leveransen av ert trädgårdshus kan innehålla antingen golvelement av 
trä eller Finsa Superspan Tech5 Anti Slip träfiberplattor 

 

Finsa Superspan Tech5 
Anti Slip träfiberplattor 



Konstruktionsritning 

Vy inne 

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

 

Anvisningar om tak- och fönstermontaget 

Extra stabil montering tack vare den dubbla 
omgivande ramen.  

 

Standardtakpapp för första täckningen 

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

För att förhindra att fukt tränger in och för att 
säkerställa en stadig förbindelse med spröjsen 
måste silikon appliceras på glasrutornas kanter 
vid montering av glasrutorna. 

 



Behandling: ANTRACIT (RAL 7016) 

 

Behandling: obehandlat 

Färgen appliceras på profilbrädorna innan elementen tillverkas 
med hjälp av ett maskinellt sprutförfarande med grundning och 
slutbehandling. Därmed är profilbrädorna skyddade utifrån, även 
not och fjäder. Täcklister är behandlade i vitt (RAL 9010). 
Vattenlösliga färger i halvmatta nyanser från skandinavisk 
tillverkning (NORDICA EKO/TEKNOS) används som uppfyller de 
högsta ekologiska krav och kvalitetskrav. 

Färgnyans "ljugrå" motsvarar  

RAL färgton 7001 (silvergrå). 

Färgnyans "antracit" motsvarar  

RAL färgton 7016 (antracitgrå). 

Efterbehandling kan göras med önskade färgnyanser. 

 

Färgbehandling 

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. 

 

Trä är ett levande material som anpassar sig efter 
väderförhållandena. Små sprickor, deformationer, 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, intilliggande byggnader eller 
föremål kan fuktskador uppstå.  

Tillräcklig luftcirkulation i trädgårdshuset genom att regelbundet 
öppna dörren, särskilt under fuktiga och kalla väderperioder, är 

viktigt. 

Information om garantivillkoren finns med i produkten. 

Tekniska ändringar förbehålles. 

Alla mått är ungefärliga. 

 

Viktiga anvisningar 

Behandling med träskydd 

Trädgårdshus av trä lagrar CO2 

och är därför klimat-positiva!  


