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Välkommen till Skånska Byggvaror
Det du bygger, bygger dig.
Det är en fin känsla när du äntligen blivit klar med det stora
hemmaprojektet och det blev precis som du tänkt
– eller ännu bättre!
Du gör helt rätt som vänder dig till Skånska Byggvaror när du vill
skapa ditt perfekta hem. Vi har egen tillverkning och kontroll
på hela kedjan från fabrik till leveransen hem till dig.
Vi levererar prisvärd svensk kvalitet.
Den här katalogen handlar om uterum, men du kan lugnt komma
tillbaka till oss när det är dags för smart förvaring, växthus,
nya fönster och dörrar, spabad, stugor och förråd eller nytt badrum.
Välkommen med din dröm!
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VARSÅGOD, BLÄDDRA DIG NÅGRA
STEG NÄRMARE EN OAS!
När vi gjorde den här katalogen pratade vi med några av våra
tusentals kunder. Hur tänkte de, hur blev det? Du kan själv
läsa artiklarna om du bläddrar fram några sidor. En sak är säker:
ett uterum är det ingen som ångrar. Det är tvärtom så att de
flesta blir positivt överraskade, trots att drömmen var stor och
härlig redan från början. Uterummet används ännu mer än folk
trott, till fler saker. Det blir en oas i vardagen.
Häng med, så ska vi ta dig några steg närmare din egen oas!
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PRODUKTCHEFEN OM PRISER

Varför ska jag köpa ett uterum från
just Skånska Byggvaror?
– Prisvärdheten! Vi var bland de första i Sverige
med att sälja uterum i stor skala på 1980-talet.
Det gör att vi kan det här. Organisationen är
trimmad sedan länge och vi har full koll på hela
kedjan. Skånska Byggvaror har egen produktion
och det finns inga mellanhänder. Uterummen går
från fabrik direkt till kund. Våra konkurrenter har
också bra uterum men det finns ingen som slår
oss på fingrarna när det gäller prisvärdheten.
Vi har också ett stort utbud där du lätt hittar en
storlek och en stil som passar din villa.

Får jag ett bättre uterum om jag
betalar 100 000 istället för 25 000?
– Då blir min motfråga vad du menar med bättre?
Det är samma kvalitet och hållbarhet. Ett billigt
uterum från Skånska Byggvaror har inte kortare
livslängd än ett dyrare. Prisskillnaden handlar om
användningsområde. Vill du kunna vistas i ditt
uterum även under lite kyligare månader så behöver
du en annan isolering. Det är den som kostar.

I den här katalogen finns det inga
priser? Så vad ska jag räkna med att
mitt uterum kostar?

J E S PE R N I LSSON
PRODU KTCH E F FÖR UTE R U M
PÅ SKÅNSKA BYGGVAROR

– Katalogen lever länge, i över ett år. Och priserna
förändras. Vi kan ha kampanjer och utförsäljningar,
bland annat. Därför vill vi inte låsa fast oss vid ett
pris i katalogen. Du kan gå in på vår hemsida och
få aktuella priser. Där kan du också bygga ditt
uterum online i uterumsguiden. Det handlar om
några klick, och sedan får du både utseende och
pris på ditt uterum.
– Här har vi istället fokuserat på inspiration.
Men om du vill ha ett hum: Ett enkelt sommar
uterum på nio kvadratmeter kostar 25-30 000.
En 40 kvadratmeter stor vinterträdgård hamnar
på cirka 200 000.

Nu blir tillvaron ännu ljusare!
Skånska Byggvaror har tagit fram ett nytt
skjutdörrsystem som kommer att förbättra
upplevelsen av ditt nya uterum ytterligare.
När aluminiumramen kryper från traditionella
fem centimeter till minimala 0,5 centimeter
blir resultatet glasklart!
– Vi har nästan helt trollat bort karmen.
Det känns som att det enbart är glas i
dörrarna. Vilket ytterligare ökar känslan av
att vara ute i naturen, fast man är inomhus,
säger Jesper Nilsson, produktchef på
Skånska Byggvaror.
Den här landvinningen är möjlig utan att
göra ett uns avkall på stadga och kvalitet.
Hemligheten ligger i extra starka aluminium
profiler och dubbelt så tjockt, säkerhets
klassat glas.

NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN 2017

Mer info hittar du på skanskabyggvaror.se

Hybridrum – uterum och växthus
i samma snygga lösning!
NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN 2017

Rätt många drömmer om både
ett uterum och ett växthus.
Nu finns hybridrummen
Knoppa och Växa, som du kan
använda som antingen ett uterum
eller ett växthus, eller som en
kombination av båda.
De kombinerar det bästa av två
världar, säger Skånska Byggvarors
produktchef Jesper Nilsson inför
säljstarten i mars.
Hybridrummen är arkitektritade
med designmässiga blinkningar
åt det klassiska växthuset. Det
handlar om genomtänkt, gedigen
konstruktion i stora och rymliga rum.
Läs mer om våra två nya hybridrum
på sid 42.

Se aktuella kampanjer på skanskabyggvaror.se
Där kan du även handla online, beställa gratis kataloger, se våra öppettider, få vägbeskrivningar och mycket mer.
Ring oss gärna på 042-210 100 om du vill prata med en säljare direkt.
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NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

P-märkt – så vet du!
Skånska Byggvaror har ambitionen att vara Sveriges bästa leverantör av uterum.
Nu lanserar vi P-märkt – och garanterar dig hög kvalitet.
Du kan känna dig lite extra trygg när du köper en vara
som är P-märkt. Märkningen innebär att produkten har
gått igenom noggranna kvalitetskontroller utförda av en
oberoende part.
Vi har skickat ett flertal av våra uterumsalternativ till
Borås för hårda tester. Där finns Sveriges tekniska
forskningsinstitut, som för inte så länge sedan var en
myndighet och hette Statens provningsanstalt. SP,
förkortningen lever kvar, testar mängder av produkter
inom mängder av områden.
Våra uterum har utsatts för noggranna kontroller
bland annat när det gäller säkerhet, vattentäthet,
lufttäthet och energiprestanda.
– Det är förstås en trygghet när man köper ett uterum, att veta att det finns säkerhet mot personskador,
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att det tål ett kraftigt slagregn, att bärförmågan, stadgan
och beständigheten motsvarar högt ställda krav, säger
Skånska Byggvarors produktchef Jesper Nilsson.
P-märkningen är en i raden av anledningar för dig att
välja Skånska Byggvaror. Våra uterum tillverkas i vår
fabrik i skånska Bjuv. Vi tar dem direkt därifrån och
levererar till ditt hem, utan mellanhänder. Därför kan vi
erbjuda dig svensk kvalitet till ett svårslaget pris – testat
och godkänt av landets tyngsta oberoende institut.
Folket i Borås testar produkter på snart sagt hur
många områden som helst, på hur många sätt som helst.
För att få en P-märkning kan en tillverkare behöva
prestera en rad förbättringar från det första testtillfället.
När P-märket väl är på plats vet du att du har en produkt
som är i toppklass.

UTMÄRKT KVALITET
– FÖR DIN SKULL

DETTA INGÅR I
P-MÄRKNINGEN:
SÄKERHET MOT PERSONSKADOR
Produkten har genomgått hårda tester för att
se till att ingen kan komma till skada
VATTENTÄTHET MOT SLAGREGN
Produkten har genomgått hårda tester för att säkerställa att den
är vattentät enligt klassningen och att man tryggt kan sitta i uterummet
även vid kraftigt slagregn.
LUFTTÄTHET
Produkten har genomgått särskilda tester för att se till att den
är lufttät enligt klassningen
VINDLAST / STORMSÄKERHET
Produkten är testad mot höga vindlaster för att säkerställa kundens säkerhet
och att byggnaden står kvar även vid mycket hårda vindar.
BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH BESTÄNDIGHET
Produkten är beständig mot röta, korrosion och uv-strålning
enligt klassningen.
ENERGIPRESTANDA
Prestandan är beräknad av oberoende parter för att
säkerställa att produkten håller rätt isolervärde
baserat på klassningen.
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INSPIRATION

Kom in i värmen
Bygga en kamin i ett uterum och dra skorstenen rakt genom taket i kanalplast.
Låter det som en utmaning? Inte alls, för hemma hos Lotta och Micke med söner
är det inte bara verklighet utan drömmen förverkligad.
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V

i älskar vår kamin och vårt
nya uterum. Uterummet är
den bästa investering vi gjort
i vårt hus och det har lätt blivit vårt
mest populära rum, berättar Lotta
och Micke som bor i en klassisk
70-tals villa i en skånsk småstad.
Beslutet att satsa på ett vinter
bonat uterum, 23 kvadratmeter stort,
med golvvärme, liggande träpanel,
generösa vikfönster, stort utedäck
och framförallt en öppen spis var väl
genomtänkt.
- Vi hade tidigare ett uterum på
samma plats men det var dåligt och
oisolerat. Kallt om fötterna och gick
bara att använda på sommaren. Så
efter flera års funderingar om hur vi
ville ha det satsade vi stort på att
bygga ett riktigt drömrum med allt vi
ville ha, berättar Lotta som tillsammans med sin man Micke och barnen
hade särskilt en sak klart för sig.

”VI ÄLSKAR BRASAN,
VÄRMEN OCH
LUGNET DEN GER.”

Uterummet skulle ha en öppen spis!
Efter noggrann bygglovsansökan,
samtal med Skånska Byggvarors experter och sotarmästaren visste Micke
precis var den öppna spisen skulle
placeras och hur bygget skulle ske.
– Vi satsade på en hörna invid
huskroppen där vi snyggt kunde
smyga ut skorstenen, ut ur rummet,
genom taket och upp längs husväggen. Först kändes det lite nervöst att
dra en skorsten genom taket i kanalplast men det löstes smart med
distanser och isolerande metall. Det

har fungerat hur bra som helst under
alla de hundratals timmar vi eldat i
spisen det senaste året, berättar Micke.
Och att spisen kommit till glädje
råder det ingen tvekan om.
– Vi har nu börjat beställa ved i
kubik och bygger ett vedförråd. Vi
älskar brasan, värmen och lugnet den
ger. Jag erkänner att vi till och med
eldar på sommaren för att skapa
magiskt mysiga kvällar med barnen
och vänner. Brasan är pricken över
i:et i ett rum som alla vill hänga i,
alltid, avslutar Lotta.

FAKTA
FIRA , V I KEN
23 KVA D R ATM ETER , V I N T E R
UTER U M , KA M I N , S KO R S T E N , GR U N D ME D GOLVVÄ R ME ,
TRAL L D Ä C K, TA KAV VAT T N IN G O CH H A N T VE R K A R E : 3 3 3 0 00 K R
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Insikten om vad ett uterum
gör för utsikten
Först fanns naturen, sen kom uterummet. Och uterummet gjorde naturen
än mer fantastisk. Häng med till ett rum med en utsikt!

M

akarna Katalin och Dag
bor i Stockholm men har
också en sommarstuga
i Stockholms södra skärgård sedan
snart 20 år. När de köpte den var det
en tämligen nödtorftig liten brun
historia, men sedan har renoveringar,
färg och intresse förvandlat den.
Nu är den en idyll med utsikt över
fjärd och vyer som sträcker sig ned
mot pittoreska Trosa.
Inte minst uterummet byggt
sommaren 2015 har stor del i uppgraderingen.
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– Det började med att vi skulle
renovera ett gammalt förråd på
tomten. Vi ville ha ett uppvärmt
vinterförråd där vi kunde förvara
saker. Då började vi prata om hur vi
skulle vilja förlänga stugsäsongen.
Det kan bli blåsigt när stugan är så
högt belägen, och det är inte alltid vi
kunnat sitta på vår terrass. Lösningen
blev att bygga ett uterum i anslutning
till förrådet, berättar Katalin.
Väggar och tak isolerades för skydd
mot dragiga vår- och höstvindar. Men
golvet blev ett vanligt trallgolv.

– Vilket är perfekt för oss. Då blir
det inte så varmt när solen ligger på.
Vi har grannar med isolerat uterumsgolv. Det kan bli hysteriskt varmt!
Och det är ju en sak om man har
uterummet i anslutning till bostaden.
Då kan man vädra titt som tätt. Men
vi är ju inte i stugan alltid.
– Vi bestämde oss också för två
hela väggar. Vi vill inte ha ett akvarium,
utan tycker om när det inte är insyn
från alla håll. Rummet inredde vi med
två läsfåtöljer och ett matbord.
Ett år senare står de där med sitt

INSPIRATION

färdiga uterum och kan konstatera att
det var väl värt både projekttid och
investering.
– Vi satt där ute och njöt av
naturen i påskas. Tidigare har vi
knappt varit utanför huset när vi firat
påsk i stugan. Och vi satt där långt in
på höstkanten förra året. Man kom
mer verkligen närmare naturen i ett
uterum, man är till och med i den!

– Man kan lägga pengar på
mycket, och på ett sätt är ett uterum
ingen nödvändig grej. Men det är
fantastiskt att ha! För oss har det
varit en investering i välbefinnande.
Och det skapar möjligheter. Det ger
oss mer utrymme. Är vi många i stugan
kanske någon vill dra sig undan en
stund. Och det går utmärkt att sova
där också, på sommaren.

FAKTA
G LÄ D JA , N Y N ÄSHA MN
17 K VA D RAT, VÅ R/ HÖST
U TERU M, TRÄPA N EL I N - OCH U TVÄNDIGT,
TAK , FÄRG OCH HAN TV ERK ARE, 130 000 KR

” MAN KOMMER VERKLIGEN
NÄRMARE NATUREN
I ETT UTERUM, MAN ÄR
TILL OCH MED I DEN! ”
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Så byggde Jennie och Johan
en magisk utemiljö
Poolen och det enorma trädäcket var första steget. Med det fristående uterummet
skapades hemmamagi. Följ med hem till Jennie och Johan i Norrköping.

” VI SATTE
S OLSKYDD
PÅ S
 IDOR OCH
TAK, SÅ NU
KÄNNS HELA
RUMMET
SOM EN STOR
U TELOUNGE. ”

J

ennie och Johan bor med snart
2-årige Melwin i ett klassiskt
svenskt villaområde, fem minuter
från citykärnan i Norrköping. Huset
är lika klassiskt svenskt det. Ett och
ett halvt plan på platta, 70-talets
klockrena lösning för tusentals folkhemsfamiljer.
Men även i vanligt hus i ett vanligt
kvarter går det att skapa hemma
drömsmagi.
Jennie och Johan började med
att anlägga en läcker pool för två år
sedan. Den är nedsänkt i ett trädäck
som löper runt hela huset. Trädgården rundas av med en gräsmatta där
två äppelträd huserar.
Redan i och med poolen och däcket
hade deras boende fått något extra.
– Men vi började ganska snart
drömma om ett uterum. Den svenska
sommaren kan vara kall. Vi ville
utnyttja poolen och utemiljön mer,
förklarar Jennie.
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Lösningen blev ett stort och fristående uterum.
– Bygger man in mot väggen
blir vardagsrummet lite mörkare.
Dessutom var den ytan redan upp
tagen av poolen med trädäcket.
Paret satsade på ett stort fristående
uterum på andra sidan poolen från
huset sett. 21 kvadrat, med plats för
både loungegrupp och matsalsgrupp.
De valde sommarsäsong, men kompletterade med en gasolkamin och
valde dessutom att dra in el.
– Då går uterummet att använda
på hösten också. Och det är fint att vi
kan ha vår musikanläggning där ute
så att vi kan spela musik ut till poolen.
Vi satte också solskydd på sidor och
tak, så nu känns hela rummet som
en stor utelounge.
– Det blev jättebra! Vi är där hela
tiden. Vi äter både lunch och middag
där. Melwin sover middag i uterummet.
Vi hänger där med vännerna på
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k vällarna när vi grillat. Grannarna har
varit över och blivit imponerade, så nu
vill de bygga något liknande. Vi är
verkligen jättenöjda.
Har ni några tips till andra
uterumsbyggare?
– Man måste vara minst två när man
börjar! Vi byggde själva med hjälp av
min pappa. Vi sorterade upp alla
delar på gräsmattan för att få en
överblick. Och sedan läste vi instruk-

tionerna noga både en och två gånger.
När man väl fått kläm på det gick det
ganska snabbt. Vi byggde bara på
helgerna och det tog fyra helger
totalt, med målning och allt. Då tog vi
det ändå ganska lugnt och hann med
både lunch och fika och grillkvällar.
– Och måla delarna innan de
monteras! Vi gjorde inte det till en
början, men jag är ganska noggrann
så vi tog ner dem igen och målade.
Slutresultatet blir bättre då, och det

blir inte lika pyssligt.
– Och ta med en stupränna som
tillval! Annars skvätter det upp på
väggarna. Det är helt klart värt den
extra kostnaden.
Har ni snickrat färdigt på
hemmadrömmen nu?
– Nja, vi kanske plockar dit ett utekök
nästa sommar. Vi drömmer om det.
Då skulle det gå att utnyttja vår fina
utemiljö ännu mer!

FAKTA
ÖN SK A, N ORRK ÖP I N G
21 K VAD RAT, SOMMAR
U TERU M, G RU N D BEHAN D LAD STOMME OCH FÄRG 65 000 KR.
BY G G D E OCH MÅLAD E A LLT SJÄ LVA.
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Pittoresk lösning i Gnesta
Den gamla byggnaden på morfars gård totalrenoverades. Pricken över i:et blev
ett uterum som gifte sig med den pittoreska timmerkåken. Till och med hundarna
älskar att ligga där och steka i den sörmländska solen.

M

årten Lindroos bor i Gnesta
och säljer maskiner. Men han
är utbildad elektriker och
inom sig har han fortfarande den där
grabben som drömde om att bli
snickare. Händigheten f attades
knappast när han och p
 appan började
renovera den gamla släktklenoden
på gården Davidstad utanför Gnesta.
Mitt i renoveringen träffade han
Anna-Maria, och det var hon som
började prata om ett uterum.
– Den gamla altanen låg på
norrsidan och vi bor ganska högt,
så det kunde vara blåsigt även på
sommaren, berättar Mårten.
Uterummet skulle gifta sig med
huset, och omgivningarna.
– Det är väl bara den gamla
timmerstommen som är original, men
vi har gjort allt i gammal stil. Det är
traditionellt och rödmålat. Till och
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TRADITIONELLT, RÖTT
OCH PITTORESKT

INSPIRATION

FAKTA
FI RA, G N ESTA

13 KVADRATM ETE R, VÅR / HÖST
UTE R U M, SN ICKAR E OCH P LÅTSLAGAR E: 50 000 KR

” VI RENOVERADE I GAMMAL STIL. 
ALLTSÅ BEHÖVDE UTERUMMET
ANPASSAS TILL DEN STILEN. ”

med staketen gjorde vi så pittoreska
det bara gick. Alltså behövde uterummet anpassas till stilen.
– Vi valde rödfärgat med glas
partier. Och ett falsat plåttak med
isolering och spottar. Vi slipade ned
den gamla timmerväggen på utsidan
och målade den vit. På det gamla altan
golvet lade vi frigolit och klickgolv
med ett utseende som matchade de
mörka klinkerplattorna i hallen.
Matchningen blev väldigt bra.
Uterummet stod klart i maj 2014,
lagom till sonen Antons födelsedag.
Då hade Mårten och hans pappa
jobbat med det sedan snön försvann
någon månad tidigare. Slutnotan
landade på 50 000 kronor.
– Vi är väldigt nöjda. Det ligger
i anslutning till vårt stora lantkök.
Vi sitter i uterummet och fikar och
dricker vin och blickar ut på åkermark och skog. Det är himla fint att

sitta där även när det regnar.
Sönerna Anton, 5, och Wilgot, 3,
har gjort uterummet till sitt. Rummet
är inte särskilt stort, bara 13 kvadratmeter. Det tycker Mårten är en gnutta
snävt, men det rör sig återigen om en
medveten anpassning till bonings
huset. Sönerna får hur som plats
med sitt eget bord.
Hundarna Nova och Gizmo älskar
att ligga i rummet och slappa när solen
ligger på.
Gästerna som kommer på besök
gör också tummen upp:
– Haha, det är många ”gubbar”
som får höra från sina fruar att de nu
måste hem och bygga på sin egen
tomt. Vi har ju taket isolerat och det
går att sitta i uterummet även en
kylig höstdag, särskilt om man ställer
in en värmefläkt. Det uppskattas av
både oss och gästerna.
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Några hållplatser på vägen till
ett färdigt uterum!
Din väg till ett färdigt uterum är kortare än du kanske tror. Men ibland är det
bra att stanna upp och fundera på om man verkligen tänkt igenom allt? Här kommer
en snabbguide till dig som ska bygga uterum för första gången.

BYGGLOV

KOSTNAD

UTRUSTNING

Fristående uterum under 15
kvadratmeter får byggas utan
bygglov. Men kontakta alltid din
kommuns byggnadskontor innan
du sätter igång. Det kan finnas
önskemål i detaljplanen som
rör just din tomt. Du kan alltid
få bra tips och information.

I den här katalogen hittar du inga
priser. Katalogen ska leva länge
och priser kan variera under
säsong. Gå till vår hemsida för
aktuella priser. Men räkna med
att ett enkelt sommaruterum
kostar 25 000–40 000 kr och
en vinterbonad veranda upp
emot 200 000 kr.

Fundera på om du vill ha någon
värmekälla i ditt uterum. Golvvärme, kamin eller en enkel
värmefläkt? Och vad har du för
önskemål när det gäller solskydd
och ventilation?

GRUNDEN
Du kan ha ett träbjälklag på
nedgrävda plintar. Du kan ha
en murad eller gjuten stödmur
med träbjälklag. Du kan ha en
gjuten platta på mark. Alla
dessa grunder kan isoleras på
olika sätt. Men det är viktigt att
grunden är både stadig och rak,
så att dina dörrar går lätt att
öppna och stänga.

SNÖZONER
Du måste dimensionera ditt
uterum i enlighet med gällande
regler. Vad har rummet för djup,
vilken är den största partibredden och var bor du? Kolla mer
på Boverkets hemsida. Köper
du stommar av oss så har vi
redan tänkt på detta. Alla våra
stommar är snözonsklassade.

PLACERING
Vill du ha morgonsol eller
kvällssol? Blir söderläge för
varmt eller vill du ha just söderläge för att kunna gå ut tidigt
om våren? Träd kan både
skugga och ge insynsskydd.
Fundera igenom sånt här noga.
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GOLVET
Stram klinker med golvvärme
eller enkel trätrall? Rummet får
helt olika karaktär, och olika
funktion! Du måste välja golv
på ett tidigt stadium eftersom
det påverkar hur grunden byggs.

VÄGGARNA
Välj mellan flera olika partier.
Kombinationsmöjligheterna är
oändliga. Skjut- eller vikparter i
glas, panelvägg, det är upp till
dig. Välj vägg efter säsong.

TAKET
Vi har flera typer av tak där
kanalplast är det mest populära
alternativet. Kanalplast släpper
in ljus samtidigt som det har bra
isolervärden. Till vissa modeller
kan du få glas- eller plåttak.

STORLEK
Ett uterum blir lätt husets mest
uppskattade rum. Du vill kanske
ha plats för växter, möbler,
barnkalas, midsommarfirande,
förvaring, och så vidare…

MONTAGE
En hantverkare har förstås inga
problem att montera ett uterum.
Det har inte en någorlunda
händig person heller. Utförliga
monteringsanvisningar skickas
med. Har du frågor så finns vi
tillgängliga för vägledning och
rådgivning. Väljer du färdig
kapad och grundbehandlad
limträstomme så är mycket redan
anpassat – det blir som en stor
byggsats som ska sättas ihop!
Men ett tips: Det underlättar
om man är minst två. Det är
många lyft och det blir roligare
och tryggare om man är fler!

TIDSÅTGÅNG
U-VÄRDE
Anger värmeförlusten. U-värde
är ett mått på hur bra isoleringen
är. Ju lägre U-värde, desto bättre
isolering!

Från idé till färdig dröm kan det
ta ett par månader. Det är många
moment från beställning till leve
rans och bygge. Sök ev bygglov
och kontakta ev hantverkare i
god tid.
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När uterummet matchar villan
Ta din bil och åk på utflykt i svenska villaområden. K
 varter
och stadsdelar, kloss i kloss. Har du tänkt på vilken
mångfald där finns? Hur otroligt olika vi bor?
Vi har vårt säte i Helsingborg. Vi kan färdas genom villa
områden som heter Gustavslund, Eskilsminne och R
 amlösa.
Ibland är det så nybyggt att inga buxbomshäckar hunnit
växa upp. I ett litet avgränsat område finns Egna Hem-villor
från en tid när inflyttningen till staden tog fart. Vi hittar
gott om 80-talshus på platta med små behändiga träd
gårdar. Och äldre villor i sten med brutet tak, omgivna av
tomter med gamla päronträd. Det ser kort sagt ut precis

Villafasaderna är hämtade ur boken ”Så byggdes villan. Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010”.
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hur som helst! Och det är fantastiskt. Men det tvingar också
en tillverkare av uterum att tänka till.
Hur ska våra modeller se ut? Hur ser vi till så att varje
svensk villaägare kan skaffa ett av våra uterum, och få det
att se ut som en naturlig del av huset? Våra arkitekter har
åkt genom mängder av sådana här svenska villaområden.
Resultatet är en serie modeller som gifter sig med lite olika
hustyper. Här får du ett hum om hur vi har resonerat.
Men det är förstås inget facit. Du kanske vill sätta ett helt
eget avtryck i ditt bostadsområde. Vi lovar dig att du bjuds
många möjligheter till det också i den här katalogen.
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Vilken modell passar dig?
Om du funderar på att skaffa ett uterum så har du säkert
diskuterat saken med familj och vänner, med kolleger på
fikaraster. Någon bor i ett nybyggt område med mindre
tomt, och har anpassat uterummet efter det. En annan
har stor villa i ett fiskeläge med havsutsikt, och därmed
ett helt annat uterum.
Förutsättningarna ser olika ut. Tycke, smak och behov
varierar. Vi har tagit fram ett antal färdiga koncept som
ska göra det lite lättare för dig att välja. Hårt räknat kan
vi säga att vi erbjuder tio modeller av uterum, sju vägg
anslutna och tre fristående.

Men de här modellerna kan varieras i det oändliga, i
princip. Du kan plocka lite som du önskar och i slutändan
få ett uterum som inte liknar din grannes på en enda fläck.
Du har hundratals storlekar att välja på. Laborera
med panelväggar, fönsterpartier, skjutdörrar och andra
komponenter. Det du ser här är en inledande guide, en
välkomnande hand. Du kan själv gå till uterumsguiden på
vår hemsida och med några enkla klick leka dig fram till
ditt eget unika uterum.

VÄGGANSLUTNA

FIRA

GLÄDJA

KÄNNA

ANDAS

FRISTÅENDE

ÖNSKA
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TJUSA

PRODUKTCHEFEN OM EN TREND
Vad är riktigt hett när det gäller uterum 2017?
– En sak som sticker ut är att fristående uterum börjar bli riktigt stort. Inte minst har vi sett ett
uppsving sedan vi breddade sortimentet och lanserade uterum som utseendemässigt anpassades
till olika typer av villabebyggelse. Nu kan du få ett arkitektritat fristående uterum utan att det
för den skull kostar skjortan!
Vad är fördelen med ett fristående uterum?
– Man är inte så bunden designmässigt. Ett fristående uterum lyder under Friggebodsreglerna,
vilket gör att du kan beställa ena veckan och ha det färdigbyggt nästa. Du behöver inget bygglov
upp till 15 kvadratmeter utan det räcker med att du frågar din granne om det är okej. Och det är
förvånansvärt vad mycket 15 kvadratmeter trots allt rymmer.

J E S PE R N I LSSON
PRODU KTCH E F FÖR UTE R U M
PÅ SKÅNSKA BYGGVAROR

DRÖMMA

Är de lika bra som ett ”vanligt” uterum?
– Absolut, det är i princip samma produkt, bara anpassad för att kunna stå för sig själv. Det finns
en begränsning när det gäller storlekar. Vi har tre modeller färdigpaketerade. Den största är på
21,5 kvadratmeter, och då behöver du bygglov. Men du behöver ju inte köpa färdigpaketerat.
Du kan köpa lösa limträdelar, kapa själv och bygga exakt den storlek du vill.

SKAPA

Fyra enkla steg till drömmen

HYLLA

Sätt dig framför skärmen och bygg din dröm.
Välj säsong, modell och partier. Du ser det
färdiga resultatet direkt på skärmen och vet
på kronan vad det kommer att kosta.

Välj säsong

Det är

Välj modell

Välj storlek

Välj Design

buatt köpa uterum!

Uterumsguiden finner du på

SKANSKABYGGVAROR.SE
LÄNGTA
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De fyra årstiderna
Du har kanske redan bestämt dig för vilken form du vill ha på ditt uterum.
Någon som matchar din villa. Nu ska du bestämma dig för hur du vill använda
ditt uterum. Vill du kunna sitta där och spisa köttbullar när tomten kommer?
Ska det mest vara en oas för umgänge under sköna julikvällar? Du väljer tak, partier
och golv efter när på året du vill kunna utnyttja ditt rum.

SOMMAR
Ett uterum som kommer allra mest till sin rätt under det
härliga svenska sommarhalvåret. Skyddar mot regn och
vind och ger dig många långa sköna sommarkvällar.
VI R E KOM M E N DE RAR

Glastak, sid 52
Classic uterumsparti Sommar, sid 44
Skjutbart uterumsparti Sommar, sid 32
Kanalplasttak Sommar, sid 50
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FÖRLÄNGD SOMMAR
För dig som vill förlänga din uterumssäsong ännu lite
längre. I detta val väljer du ett specialglas som släpper in
den varma solenergin och som ser till att värmen stannar
kvar. Njut lite extra då solen tittar fram och värmer.
VI R E KOM M E N DE RAR

Skjutbart uterumsparti Förlängd sommar, sid 32
Kanalplasttak Förlängd sommar, sid 50

VÅR/HÖST
Vill du njuta av uterummet större delen av året är detta
rätt val. Ett bättre isolerat uterum som skyddar längre,
från kittlande vårsol till dess att snön hänger i luften.
Med tillfällig uppvärmning får du ett extrarum vid behov
även under den kalla perioden på året.
VI R E KOM M E N DE RAR

Skjutbart uterumsparti Vår/höst, sid 32
Kanalplasttak Vår/höst, sid 50

VINTERTRÄDGÅRD
För dig som vill kunna använda uterummet året om.
Med utmärkt isolerförmåga får du ytterligare ett rum
att njuta i under årets alla årstider. Bästa kvalitet med
snygg design.
VI R E KOM M E N DE RAR

Verandor, sid 46
Skjutbart uterumsparti Vinter, sid 38
Vikbara uterumspartier Vinter, sid 40
Kanalplasttak Vinterträdgård, sid 50
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SNABB VÄG FÖR HEMMAFIXAREN
Du kan få grundbehandlade stommar till alla våra
modeller. Det är praktiskt och sparar tid. Du kan också
lägga till ett färgpaket. Vi beräknar hur många liter färg
du behöver till din stomme. Se mer på sid 56.

Storleken på ditt rum
Det är stommarna som ger formen på ditt uterum. De har namn som Vila och Fira.
Alla våra stommar är i limträ. Läs mer om fördelarna med det materialet här nedan. När du valt
din form ska du bestämma dig för storlek. På de följande sidorna visar vi ett axplock av våra
storlekar, från smått till stort. Gå till uterumsguiden på skanskabyggvaror.se för att botanisera
bland fler storlekar som kan passa ditt hus och dina utrymmen.

Därför skall du använda limträ
till ditt uterumsbygge
Styrkan I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste
konstruktionsmaterialen och du kan arbeta med större spänn
vidder än vanligt virke. Allt limträ har hållbarhetsklass GL28.
Skönheten Limträ är en miljöskapande produkt.
Formstabiliteten Limträ varken vrider eller kröker sig.
Lättbearbetat Limträ kan bearbetas med såväl enkla
handverktyg som med maskinella verktyg.
Priset Totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre
än för andra materialalternativ.
Beständigheten Limträ klarar aggressiva miljöer bättre
än många andra konstruktionsmaterial.
Brandmotståndet Limträ brinner långsamt,
cirka 1 mm/minut.
Miljön Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
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FRISTÅENDE STOMMAR
Vi erbjuder tre grundmodeller av fristående uterum. Samma r egelverk gäller
för dem som för friggebodar (15 kvadratmeter) eller Attefallshus (25 kvadratmeter).
Välkommen att beställa hem familjens nya favoritplats!

Tjusa
Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

15,0

4 190

3 580

3,5

Längta

Önska

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

14,7

4 310

3 405

2,5

14,5

4 050

3 583

2,5

23,9

6 110

3 905

1,5

21,4

5 990

3 583

2,5
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VÄGGANSLUTNA STOMMAR
På detta uppslag finner du några exempel på limträstommar för anslutning mot huskropp.
Totalt har vi upp emot 1000 olika stommar att välja mellan. Du hittar utan vidare en stomme som
passar hemma hos dig. Se alla på skanskabyggvaror.se

Fira

28

Glädja

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

10,0

3 155

3 175

2,5

17,1

4 190

4 075*

2,5

24,4

5 990

4 075*

2,5

12,2

3 855

3 175

2,5

15,2

4 790

3 175

2,5

19,0

5 990

3 175

2,5

22,2

6 990

3 175

2,5

25,4

7 990

3 175

2,5

11,6

3 155

3 675

2,5

14,2

3 855

3 675

2,5

17,6

4 790

3 675

2,5

22,0

5 990

3 675

2,5

25,7

6 990

3 675

2,5

29,4

7 990

3 675

2,5

18,0

3 855

4 675

2,0

23,3

4 990

4 675

2,0

28,0

5 990

4 675

2,0

32,7

6 990

4 675

2,0

37,4

7 990

4 675

2,0

* Vid val av brutna hörn blir stommen 35 mm mindre.

Fira och
Glädja går
att få med
brutna hörn

Drömma

Skapa

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

Yta (m2)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Snözon

16,9

4 910

3 435

2,5

14,5

4 050

3 583

2,5

20,3

5 910

3 435

2,0

17,8

4 050

4 383

2,0

19,3

4 910

3 935

2,5

21,5

5 990

3 583

2,5

26,3

5 990

4 383

2,5

23,3

5 910

3 935

2,0

21,8

4 910

4 435

2,5

26,2

5 910

4 435

1,5

Se till att få rätt snözon
Våra uterum är konstruerade och dimensionerade enligt
Boverkets konstruktionsregler, varje stomme uppfyller en viss
snözon (se tabeller). För att veta just din snözon rekommenderar vi att du går in på skanskabyggvaror.se, där hittar du all
information du behöver.
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NÅGRA ORD OM UTERUMSPARTIER
Vi har pratat om stommar, form och storlekar.
Nu ska vi prata om partier, det som utgör väggarna
i ditt blivande uterum. Det finns flera olika system
vilka ger dig olika isolervärden beroende på när du
vill kunna vistas i ditt uterum. Ju lägre U-värde, desto
bättre isolerförmåga. Partierna kan förstås fås i olika
utföranden. Du kanske vill ha fasta aluminiumpartier,
skjutbart eller vikbart.
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VIT
RAL 9010

VI N RÖD
RAL 3005

ANTRACITG RÅ
RAL 7016

NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

Skjutbara uterumspartier – Sommar,
Förlängd sommar eller Vår/höst
Med vårt egenutvecklade system väljer du mellan tre olika modeller,
Sommar, Förlängd sommar eller Vår/höst, helt beroende på hur du vill använda ditt uterum.
Alla bygger på samma grund med läcker design och helglasade luckor vilket
ger dig en nära och skön känsla till naturen utanför.

Fördelar
Svensk kvalité. Egen tillverkning
Alltid fem års garanti mot material-, konstruktions- och
produktionsfel
Säkerhetsglas som standard. Fem gånger starkare än
vanligt glas
Väderskyddat med bl a dubbelsidig hakprofil med dubbel
borsttätning mot vind och regn
Stabil och genomtänkt konstruktion med unika lösningar
Hakregellås med dubbelcylinder
Helglasad lucka med smakfull design och kraftiga
profiler
Kullagrade slitstarka hjul med nylonbana
Enkel och flexibel montering med helt
vändbara luckor
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SKJUTPARTIER
Fönster
Höjd 1195 mm

Dörrar

Ingående luckor

Höjd 1 995 mm

Parti med
2 luckor

Luckbredd och antal

Karmbredd
(mm)

740 mm

1 500

2 st

1 600

1 st

840 mm

940 mm

1 st

1 700

2 st

1 800

1 st

1 st

1 900

2 st

2 000

1st

2 100
Parti med
3 luckor

1 st
2 st

2 200

3 st

2 300

2 st

1 st

2 400

1 st

2 st

2 500

3 st

2 600

2 st

1 st

2 700

1 st

2 st

2 800

3 st

2 900

2 st

1 st

3 000

1 st

2 st

3 100
Parti med
4 luckor

1 040 mm

4 st

3 000

3 st

1 st

3 100

2 st

2 st

3 200

1 st

3 st
4 st

3 400

3 st

1 st

3 500

2 st

2 st

3 600

1 st

3 st

3 700

4 st

KAR M PROFI L
I G E NOMSKÄR N I NG
SE DD U PPI FRÅN
KAR MSI DA
I NVÄN DIG
TÄTLIST

3 800

3 st

1 st

3 900

2 st

2 st

4 000

1 st

3 st

4 100

Vi erbjuder en unik karmlösning där infästningsbeslag och täcklister medföljer. Täcklisterna på
utsida och insida ger partiet en snygg och praktisk
täckning mot stolpe och beslagen underlättar och
gör monteringen ännu enklare. Dubbelsidig
cylinderlåsning i karmen ingår.

3 st

2 900

3 300

KARM

FÄSTVI N KE L

FÄSTPLATTA

4 st

Välj rätt mått: Måtten som anges i våra tabeller är yttermåtten. För att
kunna montera och justera partiet behöver öppningen vara minst 15 mm
bredare och minst 5 mm högre (ställplats).

UTVÄN DIG
TÄCKLIST
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NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

Sommar
Du får en härlig naturnära känsla under det svenska sommarhalvåret.
Det är då detta alternativ kommer till sin optimala rätt!

NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

Förlängd sommar
Förläng sommaren med lite bättre isolering. Färgneutralt, energibelagt glas.
Risken för imma och kondens minskar, men solenergin släpps in och hålls kvar.
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NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

Vår/Höst
Här får du ett utmärkt isolerat alternativ. Bor du söderöver och väljer till uppvärmning (t ex kamin)
så kan du rentav sitta i ditt uterum och ta emot tomten! Bor du norröver kan du stänga dörren över
vintern och låta känsliga växter övervintra i rummet tillsammans med trädgårdsmöblerna.

FASTA PARTIER
De fasta partierna monteras enkelt
med skruv direkt i regel på insidan,
inbrottssäkert. Vill du montera fasta
luckor i rad måste du sätta en regel/
stolpe mellan varje parti. Linjerar med
de skjutbara partierna. Angivet yttermått är inkl fläns 20 mm runt hela
luckan. Inbyggnadsmått (hålmått)
= yttermått – 40 mm. Bygg med viss
ställplats, 0-10 mm rekommenderas.

INSEKTS- OCH
VENTILATIONSLUCKA

Sommar + Förlängd sommar
– fast parti fönster

Vår/Höst
– fast parti fönster

Yttermått (mm)

Inbyggnadsmått (mm)

Yttermått (mm)

Inbyggnadsmått (mm)

940 x 350

900 x 310

946 x 350

906 x 310

740 x 1154

700 x 1114

746 x 1154

706 x 1114

840 x 1154

800 x 1114

846 x 1154

806 x 1114

1 040 x 1154

1 000 x 1114

1046 x 1154

1006 x 1114

Sommar + Förlängd sommar
– fast parti dörrhöjd

Vår/Höst
– fast parti dörrhöjd

Yttermått (mm)

Inbyggnadsmått (mm)

Yttermått (mm)

Inbyggnadsmått (mm)

350 x 1954

310 x1 914

356 x 1 954

316 x1 914

740 x 1 954

700 x1 914

746 x 1 954

706 x1 914

840 x 1954

800 x1 914

846 x 1 954

806 x1 914

Ventilera utan att få in insekter.
Skjutbar lucka, 400 mm bred. Placeras
som extra lucka i skjutbart fönstereller dörrparti. Aluminiumlucka med
svart UV-beständig glasfiberväv.

GAVELSPETS
FÖNSTER
Gavelspetsfönstren passar våra
färdigkapade stommar.
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Glasklart val för uteplatsen
Har du gott om utrymme på tomten
kanske du vill ha en uteplats i anslutning
till ditt uterum. Då har vi en nyhet som gör
att du snyggt ramar in uteplatsen. Våra
nya glasräcken är inte bara dekorativt
snygga – de stoppar också en del vind

samtidigt som de ger maximal vy och
känsla. Och just det – har du småbarn
eller hund så ser glasräckena till att de
inte rymmer!
Vi har även andra räcken och staket
och skärmpartier i mängder av utföranden.

Varde ljus!
Tillbehören
som förgyller
tillvaron
När vi är ute och hälsar på hos folk som
byggt uterum är den vanligaste kommen
taren att man använder sitt uterum i ännu
större utsträckning än vad man kunnat
drömma om. Men det finns inget facit på rätt
väg till njutningen. Du går din egen väg.
Någon vill definitivt ha golvvärme, en annan
gillar inte klinkerplattor (som ju krävs om du
ska ha golvvärme). Du kan göra många tillval
till din beställning. Behöver du ett terass
bord, kanske? Önskar du ha infravärme
eller skuggtak? Har du funderat över
takavvattning?
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Vi håller på att sudda ut gränserna för vad som är inomhusmiljö
och vad som är utomhusmiljö. De flyter in i varandra när vi vill ha
det bästa av två världar. En sak att tänka till lite kring är vilken
belysning du vill ha utanför ditt uterum. Belysning som skapar
miljö och trygghet när du sitter vid ditt matbord och tuggar i dig
fredagsmyset. Vi har vägglyktor, dekorationsbelysning, lysande
blomsterkrukor, markspotlights, fasadbelysning – vad du nu kan
tänkas vilja ha!

Bygg ditt uterum med några klick
Vi vill gärna pusha för vår uterumsguide på www.skanskabyggvaror.se. Där kan du med några enkla klicka bygga
ditt nya uterum direkt på skärmen. Du gör dina val och får det färdiga resultatet på en snygg ritning. Du ser vad det
kommer att kosta. Plocka och lek med olika partier och klicka dig fram till den optimala uterumslösningen för dig.

Hitta mer inspiration
på vår blogg!
Om du går in på blogg.skanskabyggvaror.se hittar
du ännu mer bränsle till dina hemmadrömmar. Vi har
hälsat på hemma hos folk med särskilt lyckade
uterumslösningar och bett dem berätta om hur de tänkte
och hur det blev.
Men även om uterum är en paradgren, så har vi ju
fler strängar på vår lyra. På inspirationsbloggen hittar
du också mängder om spabad, växthus, förvaring och
annat hemtrevligt.
Det finns gott om specialinslag. Hur ska du till
exempel tänka om du vill skaffa riktigt bra musikljud till
ditt uterum? Hur kan du resonera om du vill jobba med
mysig fasadbelysning? Och vilka värmekällor kan du
jobba med i ditt uterum?
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VIT
RAL 9010

VI N RÖD
RAL 3005

ANTRACITG RÅ
RAL 7016

SVART
RAL 9005

Skjutbara uterumspartier – Vinter
Designat i högklassig aluminium och i princip helt underhållsfritt.
Partierna är utvecklade för dig som vill skapa en fantastisk vinterträdgård med många möjligheter.
Vill du hellre ha vikpartier i trä är det bara att vända till nästa uppslag.

Fördelar
Svensk kvalité med bra materialval
Alltid 5 års garanti mot material-, konstruktions- och
produktionsfel samt mot kondens mellan isolerglasen.
Bruten köldbrygga i både lucka och karm
Integrerad värmeslinga i golvräls finns som tillval (ej Isomax+)
U-värde på hela konstruktionen, låga 1,9
U-värde på glas, 1,3 (LE+argon)
Kraftigt hakregellås med dubbelcylinder (dörrar)
enkelcylinder (fönster)
Kullagrade dubbla hjulvaggor nertill ställbara i höjdled

Med modell + får du dessutom
Bruten köldbrygga i hela konstruktionen
U-värde på hela konstruktionen, låga 1,8
Måttbeställning på millimetern

Modell +
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SKJUTPARTIER STANDARDMÅTT

FASTA PARTIER

Fönster
Höjd 1195 mm

Dörrar

Parti
med
2 luckor

Höjd 1995 mm

Ingående luckor

Karmbredd
(mm)

703 mm 803 mm 903 mm 1 003 mm 1103 mm 1 203 mm 1 303 mm

Luckbredd och antal

1450

2 st

1550

1 st

1 st

1650

2 st

1750

1 st

1 st

1850

2 st

1950

1st

2 050
Parti
med
3 luckor

1 st

De fasta partierna monteras
enkelt med skruv utifråneller med
monteringsbeslag inifrån. Vill du
montera fasta luckor i rad måste
du sätta en regel/ stolpe mellan
varje parti. Linjerar med de skjutbara partierna. Angivet yttermått
är inkl fläns 22 mm runt hela
luckan. Inbyggnadsmått (hålmått)
= yttermått – 44 mm. Bygg med
viss ställplats, 0-10 mm rekommenderas.
Fast parti fönster

2 st

2 100

3 st

2 200

2 st

1 st

938 x 348

894 x 304

2 300

1 st

2 st

738 x 1147

694 x 1103

2 400

3 st

838 x 1147

794 x 1103

2 500

2 st

1 st

1038 x 1147

994 x1103

2 600

1 st

2 st

Yttermått (mm) Inbyggnadsmått* (mm)

Fast parti dörrhöjd

2 700

3 st

2 800

2 st

1 st

2 900

1 st

2 st

Yttermått (mm) Inbyggnadsmått* (mm)

3 000

3 st

3 100

2 st

1 st

3 200

1 st

2 st

304 x 1 903

738 x1 947

69 x 1 903

838 x 1 947

79 x 1 903

* exklusive ställplats 0 –10 mm

3 300

3 st

3 400

2 st

1 st

3 500

1 st

2 st

3 600

3 st

3 700

2 st

1 st

3 800

1 st

2 st

3 900

348 x 1 947

3 st

Välj rätt mått: Måtten som anges i våra tabeller är yttermåtten. För att kunna montera och justera
partiet behöver öppningen vara minst 5–10 mm större i höjdled och 10 –15 mm i sidled.

MODELL +
SKJUTPARTIER
Specialmått
Beställ i det mått du önskar!
Modell + skjutpartier är för
dig som vill måttbeställa våra
bästa och mest isolerade
skjutpartier. Kontakta våra
säljare på 042-210 100 för
mer information och priser.

Möjliga mått
Höjd inkl skenor:
Dörrar 1700 – 2 300 mm
Fönster
500 – 1700 mm
Bredd inkl skenor:
2 luckor 1 450 – 2 050 mm
3 luckor 2 100 – 3 900 mm

39

VIT
RAL 9010

VI N RÖD
RAL 3005

ANTRACITG RÅ
RAL 7016

NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN

Vikbara uterumspartier – Vinter
Partier i trä som ger ett mjukt intryck. Rummet smälter ihop med huset
på ett naturligt sätt. Behagligt och ombonat även vintertid. När kylan släpper taget
kan du med enkelhet öppna dörrarna och släppa in solen och värmen.
Fördelar
Året runt-njutning. Isolervärdet beräknat av Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut är på låga 1,6 på hela
konstruktionen (1,7 om du väljer aluminiumbeklätt trä).
Bruten köldbrygga innebär att utvändig aluminium är
isolerad från insidan.
Kvalitet. Högkvalitativt, impregnerat, fingerskarvat furuvirke.
Trygghet. Du får alltid 5 års garanti mot material-,
konstruktions-, och produktionsfel.
Säkerhet. Säkerhetsglas är standard och lås och handtag
fungerar som på en altandörr; med handtag utvändigt
och invändigt med vred för låsning.
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ÖPPNINGSBARA PARTIER
Dörrar

Ingående luckor

Höjd 1 990 mm

Luckbredd och antal
Karmbredd
(mm)
600 mm 650 mm 700 mm 750 mm
Parti med
2 luckor

1 280
1 380

2 st

1 480

2 st

1 580

2 st

1 680
Parti med
3 luckor

1 880

2 st
3 st

2 030

3 st

2 180

3 st

2 320

3 st

2 480
Parti med
4 luckor

2 480

3 st
4 st

2 680

4 st

2 880

4 st

3 080

4 st

3 280
Parti med
5 luckor

3 080
3 330

800 mm

2 st

4 st
5 st
5 st

3 580
3 830
4 080

5 st
5 st
5 st

Bilderna visar vänsterhängda partier. Finns även att få i högerhängt utförande.
Välj rätt mått: Måtten som anges i våra tabeller är de exakta yttermåtten. För att kunna montera och justera de öppningsbara
dörrpartierna rekommenderar vi att hålmåttet är 20 mm bredare och 10 mm högre än partiernas yttermått.
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Uterum och växthus i samma
snygga lösning!
Rätt många drömmer om både ett uterum och ett växthus.
Nu finns hybridrummen Knoppa och Växa, som du kan använda som antingen
ett uterum eller ett växthus, eller som en kombination av båda.

NYHET! LANSERAS UNDER VÅREN 2017
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Hybridrummen är rejäla limträkonstruktioner med glas åt
alla håll. De kombinerar det bästa av två världar, säger
Skånska Byggvarors produktchef Jesper Nilsson inför
säljstarten i mars.
– Vi vet att många av våra kunder använder sitt
uterum till mycket mer än att bara sitta i. Och att många
med växthus använder det till mycket mer än att bara
odla i. De här nyheterna är en oslagbar kombination av
uterum och växthus.
Hybridrummen är arkitektritade med designmässiga
blinkningar åt det klassiska växthuset. Det handlar om
genomtänkt, gedigen konstruktion i stora och rymliga
rum. De finns i två modeller, en har pulpettak medan den
andra har sadeltak, med tre storlekar i varje modell.
– Idag är trädgårdarna ofta ganska små. Det här
rummet går att placera var man önskar och det går att

utnyttja på flera olika sätt. De har rymden, ljusinsläppet
och friheten hos ett växthus, fast med det mer gedigna
byggnadsverket i ett uterum. Kombinationerna gör att
hybridrummet är väldigt användbart för väldigt många.

Andra hybrider
Hybridernas tid är nu. Inte minst inom bildindustrin är
hybriderna det nya svarta, där bilarna använder två eller flera
kraftkällor. Upp med handen alla som de senaste åren handlat
en hybridcykel, en kombination av tex mountainbike och
racercykel. Det finns också hybridklubbor inom golfen, där
man kombinerar järn- och träklubban. Och nu är alltså turen
kommen till våra trädgårdsrum.

För mer information, se www.skanskabyggvaror.se
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Classic uterumspartier – Sommar
Våra uterumspartier Classic är perfekta för svenskt sommarväder. Ett enkelt, välbeprövat
och genomtänkt koncept i aluminium, nästan helt underhållsfritt så när som på
vanlig fönsterputsning. Classic är ett basalternativ med många kombinationsalternativ
som gör det möjligt att bygga på både liten och större yta med hög kvalitet.

Fördelar
Svensk kvalité till pressat pris!
Alltid 5 års garanti mot material-, konstruktions- och
produktionsfel
Väderskyddat. Stabil konstruktion med hakprofiler och
tätande borstlist mellan luckorna
Säkerhetsglas som standard. Fem gånger starkare än
vanligt glas
Urspårssäkring. Låser luckorna mot rälsspåret, gör att
obehöriga inte kan lyfta ur luckorna
Lång livslängd med aluminium, underhållsfritt
Kullagrade slitstarka hjul med nylonbana
Enkel montering
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NATU RANODI S E RAD
ALU M I N I U M

CLASSIC SKJUTPARTIER

CLASSIC
FASTA PARTIER

Fönster
Höjd 1190 mm

Dörrar

Parti med
1 lucka

Höjd 1990 mm

Ingående luckor

Karmbredd
(mm)

Luckbredd och antal

700

730 mm

830 mm

930 mm

800

1 st

900

1 st

1 000
Parti med
2 luckor

1 st

1 440

2 st

1 540

1 st

1 640

2 st

1 740

1 st

740 x 1154

Inbyggnadsmått (mm)
700 x 1114

1 st

840 x 1154

800 x 1114

1 840

2 st

1040 x 1154

1000 x 1114

1 940

1st

1 st
2 st

Fast parti dörrhöjd
Yttermått (mm)

Inbyggnadsmått (mm)

2 140

3 st

2 240

2 st

1 st

740 x 1954

700 x 1 914

2 340

1 st

2 st

840 x 1954

800 x 1 914

2 440

3 st

2 540

2 st

1 st

2 640

1 st

2 st

2 740

3 st

2 840

2 st

1 st

2 940

1 st

2 st

3 040
Parti med
4 luckor

Fast parti fönster
Yttermått (mm)

1 st

2 040
Parti med
3 luckor

1030 mm

1 st

De fasta partierna monteras enkelt med skruv
direkt i regel på insidan, inbrottssäkert. Vill du
montera fasta luckor i rad måste du sätta en
regel/stolpe mellan varje parti. Linjerar med de
skjutbara partierna. Angivet mått är yttermått, inkl
fläns 20 mm runt hela luckan. Inbyggnadsmått
(hålmått) = yttermått – 40 mm. Bygg med viss
ställplats, 0-10 mm rekommenderas.

3 st

2 840

4 st

2 940

3 st

1 st

3 040

2 st

2 st

3 140

1 st

3 st

3 240

4 st

3 340

3 st

1 st

3 440

2 st

2 st

3 540

1 st

3 st

3 640

4 st

3 740

3 st

1 st

3 840

2 st

2 st

3 940

1 st

3 st

4 040

4 st

INSEKTS- OCH
VENTILATIONSLUCKA
Ventilera utan att få in insekter. Skjutbar lucka,
390 mm bred. Placeras som extra lucka i skjutbart
fönster- eller dörrparti. Ingen mittspröjs på dörrarna.
Aluminiumlucka med svart UV-beständig glas
fiberväv.

Välj rätt mått: Måtten som anges i våra tabeller är yttermåtten. För att kunna montera och justera partiet behöver
öppningen vara minst 10 mm bredare och minst 5 mm
högre (ställplats).
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» JAG BLEV JÄTTEGLAD NÄR S
 KÅNSKA
BYGGVAROR KOM TILL MIG OCH
BAD MIG TA FRAM ETT NYTT KONCEPT
UTERUM SOM SKULLE MATCHA VILLOR
FRÅN 1920-TALET OCH FRAMÅT.
JAG HADE SJÄLV GÅTT OCH TÄNKT
ATT SÅDANA SAKNADES. «
”Resultatet blev mer som en veranda eller en vinterträdgård. Det handlar om täta tak, riktiga träpartier
och glas med bättre isoleringsvärden. Isolerar man
takkonstruktionen får bostaden ett unikt extra rum,
som man använder efter eget huvud. En veranda
är ett enkelt sätt att skaffa den där extra ytan som
behövs på ett entréplan i en äldre villa. Jag sneglade
mot både 20-talsvillor och funkisvillor från 40-talet.
Men det var viktigt att de också skulle fungera
ihop med modernare villor.”
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Vår tids veranda
Uterummen är populära storsäljare i hela landet. Men det är inte alltid de gifter sig
med villor av äldre modell. Vi ville ta fram en serie som matchade den äldre svenska
villabebyggelsen, villor som ofta har liten golvyta, hög sockel och sadeltak.
Vi ville att det skulle vara snyggt, att
modellerna skulle gå hand i hand
med snickarglädjen och charmen hos
äldre kåkar. Resultatet blev något vi
kallar för vår tids verandor. Den
klassiska verandan anpassad till den
moderna familjens behov. Det är
snyggt och funktionellt och det är
kvalitet rakt igenom.
Vad du än är ute efter går verandorna att anpassa till utseendet på
din villa. Du kan välja mellan sadeltak, valmat tak eller pulpettak. Hitta
rätt tak, rätt bredd, rätt glas. Du
plockar upp den klassiska verandan
och anpassar den till den moderna
familjens behov. Det är lätt att gilla
varandra på en veranda.

VÅRA TRE MODELLER
Våra verandor kommer i klassiska utföranden
men med dagens teknik. Allt är paketerat,
kapat och klart. Du får en snabb väg till ett
perfekt resultat!
I de flesta fall krävs bygglov för att göra en tillbyggnad.
Kontakta alltid byggnadsnämnden i din kommun för att se vad
som gäller för just dig och ditt hus.
Vitlackerad takavvattning finns som tillval. Grund och golv
ingår ej.

Känna

Du får en veranda med:
• Obehandlad stomme i limträ, CE-märkt
• Tak innehållande råspont, underlagspapp
och täckplåt (silvermetallic)
• Utvändig panel i furu
• Vitmålade fönster och fönsterdörrar
• Utvändiga fönsterfoder

• Fönsterpartier med 2-glas isolerglas,
u-värde 1,7
• En öppningsbar pardörr, låsbar med vred
invändigt
• Ett öppningsbart fönster/överljus
• Minst 2,5 meters invändig takhöjd
• Snözon: 2,5

Andas

Hylla

Yta (m2)

Bredd x djup (mm)

Yta (m2)

Bredd x djup (mm)

Yta (m2)

Bredd x djup (mm)

18,4

5 280 x 3 482

14,4

4 680 x 3 082

14,4

4 680 x 3 082

27,7

6 480 x 4 282

18,3

4 680 x 3 902

18,3

4 680 x 3 902

18,4

5 280 x 3 482

18,4

5 280 x 3 482

23,2

5 280 x 4 402

23,2

5 280 x 4 402
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DET VIKTIGA TAKET
Du har form, storlek och parti. Här ska vi prata om
det viktiga taket! En del av våra uterum kan fås med
glastak, men det är kanalplast som är det överlägset
mest populära alternativet. Kanalplast släpper igenom
mycket ljus samtidigt som det har bra isolerande
egenskaper. Hur tjockt det ska vara? Det beror på
hur du ska använda ditt uterum. Ju tjockare, desto
bättre isolering.
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Tak av kanalplast
Våra skivor består av polykarbonaplast. Namnet är inget du behöver
lägga på minnet. Det viktiga är att materialets egenskaper och uppbyggnad,
med olika strukturer och skikt, ger dig mycket goda isolervärden.
Alla profiler är tillverkade i aluminium för längsta hållbarhet. I modellen nedan
ser du vilken tjocklek vi rekommenderar på ditt tak, beroende på när
på året du tänker vistas i uterummet.

NÄR PÅ ÅRET VILL DU ANVÄNDA DITT UTERUM?
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Sommar

Förlängd sommar

Vår/Höst

Vinterträdgård

10 mm med isolervärde
2,4 uppbyggd i 4-skikt
med 7 mm kanalbredd.

16 mm med isolervärde
1,7 uppbyggd i 7-skikt
med 12 mm kanalbredd.

32 mm med isolervärde
1,0 uppbyggd i 10-skikt
med 16 mm kanalbredd.

50 mm med isolervärde
0,8 uppbyggd i 10-skikt
med 16 mm kanalbredd.

Vägganslutningslist

Profilerna skruvas ihop vilket
borgar för bästa täthet

E-profilen och aluminiumtejpen i bakkanten gör att
kanalerna är täta.

Frontprofil ger taket
ett snyggt avslut

FAKTA
Ljusinsläpp: Skivorna är opalfärgade,
dvs mjölkvita för att dämpa ljusinsläppet
till komfortabel nivå. Det ger en viss
skuggeffekt i starkt solsken och en
värmereflekterande effekt på kvällen.
U-värde: Kondens kan bildas av flera
olika orsaker i uterummet. Temperaturskillnader mellan ute och inne, luftfuktigheten, luftcirkulationen m m. Med bra
U-värde minskas temperaturskillnaden
och därmed kondensproblemen. Även
god ventilation och uppvärmning har stor
påverkan. Skivorna har slutna kanaler
och ger ditt uterumstak en utmärkt
isolerförmåga. Risken för kondens
minskar samtidigt som du förlänger
säsongen.

Dräneringstejp

Kantprofil

U-värde 10 mm med 4-skikt = 2,4
U-värde 16 mm med 7-skikt = 1,7
U-värde 32 mm med 10-skikt = 1,0
U-värde 50 mm med 10-skikt = 0,8

Gummilister både
i övre och undre profil
för bästa tätning

Slaghållfasthet: Skivorna är av poly
karbonat som är en extremt slagtålig
plast. Ett överlägset och tåligt tak
material, dessutom mycket lätt att
hantera och bearbeta.

Integrerade
dräneringskanaler

KANALPLAST COMFORT

Taklutning: Taklutningen får inte understiga 10 cm per meter. Dels för att vatten
avrinningen ska fungera problemfritt
men också för att garantin vid eventuella
fel ska gälla.

Med värmereflekterande ytskikt
En IR-beläggning på kanal
plasten stöter ifrån solens strålar
och värmen (undviker växthus
effekten), vilket gör att upp till
30% av värmeinstrålningen
reflekteras bort. Finns i tjock
lekarna 16 och 32 mm.
Detta är takalternativet som
gör att er uteplats blir precis det
behagliga, ljusa rum ni önskat er.
Välj kanalplast Comfort om
ni vill stänga ute värmen men
släppa in det härliga ljuset.

UV-beständigt: Skivorna bryts inte ned
av solens ultravioletta strålar, tack vare ett
skyddande UV-skikt på plastens ovansida.
Det lämnar vi 10 års garanti på.
IR-beständigt: På kanalplast C
 omfort
finns ett skyddande IR-skikt. Det gör att
solens infraröda strålar reflekteras vilket
reducerar värmeinstrålningen med hela
30%. Det lämnar vi 10 års garanti på.
Montera rätt: Kanalplastskivorna monteras
enkelt med medföljande a luminiumprofiler
vilket ger en tät och isolerande tak
konstruktion. 10 och 16 mm skivor monteras med c/c 1070 mm. 32 och 50 mm
monteras med c/c 1240 mm. Skivorna
kan enkelt kapas till annan längd eller
bredd med en fintandad såg (ej motor).
Kortingar ska användas för att klara
eventuellt snötryck.

Måttabeller
Kompletta paket med skivor och tillbehör. Längder 3500, 4000 och 5000 mm.
10 mm, 16 mm och 16 mm Comfort med skivbredd 1050 mm finns i följande paket:
Antal skivor
Totalbredd (mm)

2

3

4

5

6

7

8

2 190

3 260

4 330

5 400

6 470

7 540

8 610

32 mm, 32 mm Comfort och 50 mm med skivbredd 1220 mm finns i följande paket:
Antal skivor
Totalbredd (mm)

2

3

4

5

6

7

2 530

3 770

5 010

6 250

7 490

8 730

Tillval – nockprofil
Till brutet tak med kanalplast.
Längd: 4 520 mm
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Glasklart val för skuggigt läge!
Om ditt uterum är placerat i söderläge, där solen gassar och värmer,
så kanske du inte ska välja glas som tak. Men om ditt uterum är placerat på
ett något skuggigare läge? Då kan glas ge en fantastisk atmosfär!
Ljusinsläppet är svårslaget, och du får en än mer naturnära upplevelse.
Glastak är lika enkelt att montera som ett tak av kanalplast.

Gummilist (i EPDM) i profil
över och under skivan för en
extra tätning.

Unik E-profil i
fram- och bakkant.

EPDM är ett syntetiskt gummi som ger stabilitet
samt är motståndskraftigt mot påverkan av väder,
värme solljus, ozon och syror.
Motståndskraftigt mot åldrande och konstruerat
för användning överallt där dessa speciella egenskaper krävs, t ex på plana tak.

Glastaket är både
härdat och laminerat
för högsta säkerhet.

Tjockklek glas 8,76 mm.

Alla profiler till taket är
i obehandlad aluminium.

Skivlängd: 3 500 mm och 4 000 mm
Antal skivor
Totalbredd (mm)

7

8

9

5 096

5 816

6 536

Anpassade limträstommar finns till samtliga storlekar. Se mer på s kanskabyggvaror.se.

52

Lamellgardin
Lamellgardiner som skydd mot sol och insyn blir allt mer populärt, särskilt i villor
med stora f önsterpartier. Lika snyggt i vardagsrummet som i uterummet.
Våra lamellgardiner levereras k omplett med skena i vitlackad aluminium och konsoler.
Kan enkelt kapas till önskad bredd och höjd. Handtvättas. Skenan är kapbar
för att du ska kunna få exakt rätt mått.

Lösa lameller

Gardinen manövreras
med en drag-/vridstav
vilket ger en god funktion
där du slipper alla linor.
Lamellgardinernas totalhöjd inkl. skena är max
2250 mm eller 2650 mm
(ej mörkgrå och beige).

Har du lamellgardiner
idag med bredd 127 mm
och vill fräscha upp med
till exempel en ny färg,
köp enbart lamellerna hos
oss. Passar alla skenor.

Mörkgrå

Beige

Ljusgrå

Offwhite

Porla grå

Fläta vit
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Limträ – lösa delar
Vi har valt ut ett sortiment av limträ för dig som bygger en egen limträstomme.

B
E

C
A

F

D

A – Bärlina/Frontbalk (mm)

C – Takbalk (mm)

E – Limfog/Gavelfyllning (mm)

H – Vinkelstolpe 45°

90 x 225 x 3 500

56 x180 x 3 000

18 x 400 x 4 000

Till stolpe 90 x 90

90 x 225 x 4 500

56 x180 x 3 500

18 x 500 x 5 000

Till stolpe 120 x120

90 x 225 x 5 500

56 x180 x 4 000

90 x 225 x 6 500

56 x 225 x 5000

F – Limträregel (mm)

I – Panel (mm)

42 x120 x 3 000

16 x 89 x 4500 6-pack

90 x 270 x 4 500

D – Stolpe (mm)

42 x120 x 4 000

B – Väggbalk/Murrem (mm)

90 x 90 x 2 500

42x120 x 5 000

42 x 225 x 3 500

120 x120 x 2 500

42 x 225 x 4 500

G – Regel (ej limträ) (mm)

J – Beslagssats
Pulpettak
Sadeltak

45 x 45 x 3 300 4-pack

42 x 225 x 5 500

45 x 70 x 3 300 4-pack

Panelsektioner
Slipp huvudbry och köp panelsektioner av oss! Kompletta paket med trä, vindpapp och beslag.
Förberedd för isolering (medföljer ej).

Fakta

HEL PANELVÄGG

HALV PANELVÄGG
(passar under fönsterparti)
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Regelverk av limträ 42x70 mm
Överliggare till halvvägg av limträ
42x120 mm
Liggande träpanel, obehandlad,
140x18x3110/3910 mm
Vindpapp (väv)
1000 / 2000 x 3500 / 4000 mm
Tjocklek på vägg blir totalt 106 mm
Överliggare till halvväggen passar
stolpe 120x120 mm

Grundpaket
Våra grunder levereras kompletta, betong exkluderat. Oavsett vilken uterumsstomme
du väljer från vårt sortiment har vi ett grundpaket för dig.

Ingående delar:
Sockelelement höjd 300 mm,
längd 1200 mm
Hörnelement
Isolerskivor av cellplast, tjocklek
2 x100mm
Armeringsmatta
Armeringsjärn diameter 10 mm
Markväv
Tillbehörslåda
Fixeringskilar

Golvvärme
Vi erbjuder kompletta vattenburna golvvärmesystem som passar
alla våra grundpaket och stommar. Med golvvärme får du värmen där du behöver
den som bäst, under fötterna. Unna dig själv lite lyx i vardagen och få samtidigt
ett ekonomiskt och flexibelt uppvärmningssystem.
Golvvärme upp till 25 m2

Golvvärme 25–40 m2

Elpanna storlek

510 x 500 x 175 mm

330 x 930 x 230 mm

Elpanna vikt

6,2 kg

34 kg

Elpatron

2000 W

6000 W

Expansionskärl

1 liter

8 liter

Spänning

230 V, stickkontakt

3 fas 400 V, jordfelsbrytare
(ska kopplas in av behörig elektriker)

Överhettningskydd

115 grader

110 grader

Säkerhetsventil

4 bar

3 bar

Driftstermostat

30-90 grader

Allmänt: Små och kompakta golvvärmesystem med elpanna, vattenbehållare och expansionskärl i rostfritt stål. 17 mm kompositslang med
2 mm godstjocklek (fixeras i armeringen med buntband). Påfyllningsventil med automatiskt avluftare. Styrningen sker via rumstermostat.
Avsedd för invändig montering.
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TAKAVVATTNING
Levereras som kompletta paket till våra uterum från
3 till 8 meter.
• Hängrännor
• Stuprör
• Omvikningskupa

• Rännkrokar
• Vinklar
• Gavlar

• Rörsvepar
• Utkastare
• Skarv

Material
Stål – Varmförzinkad stålplåt
Ytbehandling
Vitlack (HBP-High Build P
 olyesterfärgbeläggning)
Färgkod
RAL 9002 / NCS S 1002-G50Y

SÄTT FÄRG PÅ DITT UTERUM
Nu kan du få färgen med när du k öper ditt uterum!
Du köper färgen som ett tillval, precis som du kan
välja att få din stomme kapad och grundbehandlad.
Alla de här valen gör din väg till ett färdigt uterum både
snabbare och enklare.
Vi har ett samarbete med Teknos när det gäller
färgen. Vi har räknat ut precis hur mycket färg du behöver
till den uterumsstomme du valt.
Vattenburen och akrylbaserad färg.
Glans: Grupp 4 - Halvmatt
Vit färg: RAL 9010

Röd färg: OXIDRÖD
Grå färg: RAL 7016

SKUGGTAKS R ULLGARDIN
Av vit polyesterväv som monteras mellan takbjälkarna.
Enkel att manövrera med medföljande dragstav.
965 x 5 000 mm
Till takstolsfack med bredd 1005 –1 010 mm
1135 x 5 000 mm
Till takstolsfack med bredd 1175 –1180 mm

SKUGGTAK
Skuggtak med glidtråd
Skuggtak i vit svårantändlig väv som monteras mellan
takbjälkarna. Komplett med krokar och glidtråd.
Ger 55 % mindre värmeinstrålning och 40 % isoler
effekt. Handtvättas i 40° C.
Storlekar: max 1200x3 550 mm
max 1200x4 350 mm
Delningssats
Består av krok och glidtråd. Används när skuggtaket
delas till max bredd 600 mm.
Längd: 4 350 mm

Välkommen till vår blogg Drömhemmet
Att bygga ett personligt och
välkomnande hem handlar om
lust och fantasi. Det handlar om
dig och dina drömmar på vägen
mot ett alldeles eget drömhem.
I bloggen inspirerar vi med kunskap och tips som gör vägen
från tanke till färdigt projekt
kortare och roligare.
Det kan handla om hur du
förvandlar din trädgård till en
oas, bygger ut ditt hem med ett
ljusdränkt veranda eller skapar
bestående ordning och reda i
garderoberna. Bloggen handlar
helt enkelt om den viktigaste
platsen i våra liv. Vårt hem.
Välkommen till Drömhemmet!
blogg.skanskabyggvaror.se

Kan du inspirera andra?
VI HYLLAR
DE FINASTE
RUMMEN!
Var med och
sprid glädje!

Mer inspiration från Skånska
Byggvaror finner du på

Det finns en god chans att du är
sprickfärdigt stolt när du står
där med din färdiga uterumsdröm. Varför inte hjälpa andra på
vägen? Inspirera de som är på
idéstadiet, som du var en gång.
Mejla en bild på ditt uterum till
bild@skanskabyggvaror.se
De bästa bidragen vill vi
gärna skriva om i kommande
kataloger. Blir ditt bygge utvalt
kommer vi att kontakta dig
och belöna dig med ett rese
presentkort på 5 000 kronor!
Andra bidrag kanske vi använder
som goda exempel på vårt insta
gramkonto. Hamnar ditt uterum
där belönar vi dig med två trisslotter. Var noggrann med att ange
kontaktuppgifter i ditt mejl samt
märk det med ”Uterum 2017”.
Senast den 29 oktober vill vi
ha dina bilder.
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Köpinformation
BETALNINGSALTERNATIV
Hos oss väljer du själv hur du ska betala dina inköp. Du kan välja mellan
följande betalningsalternativ:

Fakturabetalning
Väljer du att betala mot faktura gäller följande betalningsvillkor:
• 10 dagar netto, ingen faktureringsavgift.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta samt lagstadgade
kravavgifter. Vi gör sedvanlig kreditprövning/ -upplysning, därför behöver
vi ett korrekt person alt- organisationsnummer.

Kortbetalning
I vår internetbutik fungerar samtliga VISA, Mastercard och Eurocard
anslutna kort.
Tryggt och säkert. Betalningen hanteras av vår betalningspartner
DebiTech för att garantera en trygg och säker betalning. DebiTech är
certifierat i enlighet med VISA och Mastercard säkerhetsstandard
PCI DSS. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och ingen obehörig
kan någonsin se dina kortuppgifter.
Vid köp fyller du enkelt i typ av kort, kortnummer och giltighetstid, och
CVV-kod (kontrollnummer). En kontroll görs att kortuppgifterna stämmer
och att det finns pengar på kontot (gör annars överföring och prova igen).
Pengarna reserveras på ditt konto direkt vid köptillfället, och kommer att
dras normalt en till två arbetsdagar efter köp (i samband med att orderoch betalningsbekräftelse sänd ut via e-post). Gäller även vid eventuellt
förlängd leveranstid.
Eventuell återbetalning (varan slut i lager, öppet köp eller reklamation)
sker genom insättning på ditt kort. Återbetalning sker några dagar efter
du kontaktat oss angående detta ärende.

Direktbetalning internetbank
Vid webb-beställning kan du även direktbetala din order när den
godkänns om du har någon av följande Internetbanker:
• SEB Privat
• SEB Företag
• Nordea
• Handelsbanken
• Swedbank

Delbetalning via Qliro
Genom ett samarbete med Qliro kan vi erbjuda dig möjligheten att dela
upp din betalning. Se köpvillkor på skanskabyggvaror.se

Outlösta varor
För varor som inte löses ut fakturerar vi returavgift.

Försäljning till minderåriga
Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans
godkännande.

LEVERANSINFORMATION
Alltid fraktfritt
Enkelt och bekvämt. Du får varorna fraktfritt hem till dig* - detta ingår
i vår service till dig som kund. Våra bilar levererar hem till dig (dock ej
inburet) och du hjälper chauffören att lasta av. Varorna levereras till
fastighetens tomtgräns eller till lägenhetens port . Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil. Tänk på att lastbilen kan vara
upp till 15 meter lång (2,6 m bred och 4,2 m hög) och att den behöver
plats för att vända. Praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter.
Leveransen sker dagtid (vardagar).
* Undantag finns för vissa skärgårdsöar där vi levererar till närmsta kaj för de öar som inte
har fast förbindelse eller vägfärja.

Du blir kontaktad/aviserad av vår logistikavdelning eller transportbolag
ett par dagar innan leverans.

58

Transportförsäkring ingår. Om något mot förmodan händer med
produkten på vägen hem till dig står vi för försäkringen och levererar
en ny snarast möjligt.
Allt detta ingår, det enda som tillkommer är en
expeditionsavgift på 95–245 kronor.
Vissa mindre produkter levereras som postpaket.
Paket mellan 0–1,5 meter och max 20 kg levereras via närmaste
utlämningsställe. Du får ett SMS eller en brevanvisning när varan är
framme och går att hämta ut hos ombudet. Du kan sedan hämta ut din
vara när det passar dig. Dock måste varan hämtas inom normalt 14 dagar,
mer information får du i och med leveransen till utlämningsstället. Varan
kan endast hämtas ut av personen som står som leveransmottagare.
Det är legitimationskontroll vid uthämtning av varan.
Paket över 1,5 meter och max 32 kg levererar Posten direkt hem till dig
utan avisering. Finns ingen hemma lämnas paketet vid dörren. Bor du i
en trappuppgång med portkod behöver vi denna för att kunna leverera.

Leveranstider
Under varje produkt hittar du aktuell leveransinformation. Denna är angiven
i leveransvecka. Om du vid ett och samma tillfälle beställer produkter med
olika leveransveckor, är det den med högst vecka som styr leveransen.
Produkterna har olika leveranstid beroende på om de finns på vårt lager,
standardvara, eller om vi måste specialbeställa dem för dig, tillverkningsvara.
Information om leveranstid lämnas på din orderbekräftelse. Om vi inte kan
leverera inom avtalad tid kommer du bli kontaktad och informerad om
anledningen till förseningen och då få en ny leveranstid. Du har då rätt att
häva köpet utan kostnad om du anser att den nya leveranstiden inte passar.
OBSERVERA att leverans till vissa postnummer medför en förlängd
leveranstid.
Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har
levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några
andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte.
Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa och kontrollera godset
vid mottagandet så allt är i ordning.

Transportskador/Kontrollera och öppna varan
Skulle något bli fel eller någon produkt bli skadad rättar vi till detta så
snabbt vi bara kan. Du ska känna dig trygg när du handlar av oss.
Vid transportskador/synliga skador på emballaget skall skriftlig notering
göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Därefter anmäls
reklamationen snarast av dig till oss på Skånska Byggvaror så att vi kan
sända ersättningsvaror. Spara emballaget för eventuell besiktning.
Som kund bör du öppna förpackningen inom 7 dagar för att kontrollera
varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall
snarast – inom skälig tid, normalt 2 månader – anmälas till Skånska
Byggvaror på telefon 042 - 210 100. Det skadade eller felaktiga godset
får inte användas.

Export
Vi kan idag inte erbjuda leverans för export. Är du bosatt i annat land
men har svensk leveransadress, kontakta vår orderavdelning på telefon
+46 42 - 210 100 för mer information om möjliga betalnings- och
leveransvillkor.

ÅNGERRÄTT, REKLAMATIONER
OCH GARANTIER
Du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från det att du har mottagit
varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar ditt köp,
oavsett anledning, kan du alltså returnera/byta oanvända varor i original
emballage inom 30 dagar. Hos Skånska Byggvaror har du fri ångerrätt
och fria returer. Gäller endast privatpersoner. Vi står för fraktkostnaden
genom att skicka en retursedel till dig. Vi återbetalar beloppet senast
30 dagar efter att vi har mottagit returen. Meddela oss alltid före eventuell
retur så skickar vi retursedel.

Tillverkningsvara

Vid eventuell tvist

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller
ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten.
Skånska Byggvaror uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 §
gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller
väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som
annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som
tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål,
dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i webbutiken.
Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet
köp ber vi dig kontakta vår kundservice på 042- 210 100 eller via
kontakt@skanskabyggvaror.se. När kunden godkänner våra köpvillkor
vid beställning, samtycker kunden till att Skånska Byggvaror påbörjar
fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon
ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som
ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens
rekommendationer.

Reklamationsrätt

Uppgifterna kommer endast användas av Skånska Byggvaror och i
förekommande fall andra bolag inom koncernen.

Du har som kund 3 år på dig att reklamera en vara. Detta skall göras
inom ”skälig tid”, normalt två månader från det att felet upptäcktes.
Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses som ursprungliga.
Vid synliga skador eller annat fel på produkten skall reklamation göras
före eventuell montering. Kontakta oss på S
 kånska Byggvaror så hjälper
vi dig vid eventuella reklamationer. Vid fel på varan står Skånska Byggvaror
för eventuella fraktkostnader.

Garanti
Utöver reklamationsrätten lämnar vi även garantier med olika omfattningar för våra olika produkter. Garantiernas omfattning och tid ser du
i monteringsanvisningen eller på vår hemsida vid respektive produkt.
Garantin avser ersättningsprodukt eller av oss sanktionerad reparation
under förutsättning att monterings- och skötselinstruktioner följts.
Fakturan gäller som garantisedel. Kontakta oss på Skånska Byggvarors
kundservice så hjälper vid dig. I övrigt tillämpas konsumentköplagen.

ÖVRIG INFORMATION
Personuppgifter
I och med att jag registrerar mig som kund, registrerar mig för vårt
nyhetsbrev eller beställer katalog accepterar jag att Skånska Byggvaror AB
registrerar mina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer,
personnummer) för behandling av min kundrelation, sedvanlig
kreditprövning/ -upplysning samt för att erhålla förmånliga erbjudanden
från Skånska Byggvaror AB. Vi tar ansvar för personuppgifter du lämnar
till oss. Dessa behandlas med modern informationsteknik och kommer
enbart att användas i vår dialog med dig som kund. Du som kund har
rätt att få utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade.

Reklam
Med jämna mellanrum sänder vi via post ut information om de kampanjer
och kampanjpriser som vi för närvarande har. Här kan du bläddra, planera
och handla. Samma erbjudanden finner du även på vår hemsida.
Du som får våra reklamerbjudanden i brevlådan har naturligtvis möjlighet
att välja bort dessa. Meddela oss skriftligen via mail eller brev.
Har du inte fått vår senaste kampanjkatalog kan du enkelt beställa den
på vår hemsida – gratis.

Förändringar på produkter
Vi utgår från dig som kund, lyssnar på dina önskemål och förbättrar och
vidareutvecklar ständigt våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten
till konstruktionsändringar. Av tekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
Vi reserverar oss för eventuella programmeringsfel och felskrivningar.

Vårt företag är anslutet till REPA.
Vi betalar förpackningsavgifter och
tar därmed vårt producentansvar för
återvinning av förpackningar.
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Tel 042-210 100
skanskabyggvaror.se
BUTIKER
I kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig att ta del av vårt sortiment. Här ger vi dig 
möjlighet att uppleva våra mycket prisvärda produkter. Personal finns alltid till hands för att hjälpa till
med tips och råd eller välj att bara gå runt i lugn och ro och få inspiration till ditt projekt.
Begränsat sortiment av badrumsinredning i butikerna. På skanskabyggvaror.se hittar du hela utbudet.

Helsingborg Väla
Kanongatan 13, 254 67 Helsingborg

Uppsala Fyrislund*
Bolandsgatan 17, 753 23 Uppsala

Värmdö Värmdö Marknad*
Gustavsbergsvägen 18, 134 39 Gustavsberg

Stockholm Barkarby*
Herrestavägen 20, 177 38 Järfälla

Norrköping Ingelsta*
Koppargatan 1, 602 23 Norrköping

Falun Gamla regementsområdet*
Bataljonsvägen 7, 791 40 Falun

Göteborg Tagene*
Tagenevägen 15, 425 37 Hisings Kärra

Jönköping Solåsens handelsplats*
Solåsvägen 18, 553 03 Jönköping

Örebro Boglundsängens handelsområde*
Monologgatan 2, 703 70 Örebro

Malmö Svågertorp*
Grophusgatan 2, 215 86 Malmö

(Öppnar under mars)
* I Plantagens butik

HK Uterum 2017. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Skånska Byggvaror AB | Box 22238 | 250 24 Helsingborg

