
  

Priser på  vores 
ståndårdhytter 
På de kommende sider, ser i priserne på vores 

standardhytter.  

Vil man blive inspireret til noget anderledelse og lidt ud over standarderne, henviser vi til vores 

hjemmeside www.bålbyg.dk eller søg på facebook efter Bålbyg. Alle nedenstående priser er uden 

moms og fragt. 
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Standard ottekantet aflang bålhytte opført i lærk og robinie (jernbeslag i toppen), fås i tre forskellige 

størrelser: 

5x8m Aflang bålhytte ca.33m2   pris monteret: 64,710.- 

6x9m Aflang bålhytte ca.45m2   pris monteret: 68,010.- 

6x10m Aflang bålhytte ca.51m2   pris monteret: 73,584.- 

Disse hytter er velegnet til dem der gerne vil have god plads og ser gode anvendelse muligheder i dens 

udformning. Udformningen af hytten, gør at man bl.a. kan flytte rundt på bålet, i forhold til vind og vejr. 

Et andet eksempel kunne være, at man i den ene ende eller i midten, havde spise afdeling, fortæller 

ende, eller bare hyggekrog. 

Hytten er desuden udstyret med 2 røghuller i taget og hævet tagrygning(for bedre røgudgang). Det gør 

faktisk, at man har mulighed for at have gang i tre ildsteder på en gang.  Ønsker man at hytten skal lukkes, 

sådan man kan skabe læ og en mere hyggelig omgivelse, kan der tilkøbes helsider, halvsider og flytbar 

vindsejl. 

Helside:  (ca. højde 1,70m)    1,895.- 

Halvside: (ca. højde 1,10m)    1,895.- 

Vindsejl: (ca. højde 1,50m)    1,195.- 

 

 

 

Tilbygget shelter i et af felterne, klargjort til tagpap eller jord: ca. str. b:3xL:2.5m pris   15.995.- 



 

 

 

 

Standard ottekantet bålhytte opført i lærk og robinie (jernbeslag i toppen): 

8x8m ca.36m2    pris monteret: 52,795.- 

En god stor hytte med en masse plads. 

Ønsker man at hytten skal lukkes, sådan man kan skabe læ og en mere hyggelig omgivelse, kan der tilkøbes 

helsider, halvsider og flytbar vindsejl. 

Helside:  (ca. højde 1,70m)    1,895.- 

Halvside: (ca. højde 1,10m)    1,895.- 

Vindsejl: (ca. højde 1,50m)    1,195.- 

 

 

 

Tilbygget shelter i et af felterne, klargjort til tagpap eller jord: ca. str. b:3xL:2.5m pris    15.995.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Standard sekskantet bålhytte opført i lærk og robinie (jernbeslag i toppen) fås i tre forskellige størrelser: 

4x4m Bålhytte  ca.12m2                  pris monteret: 36,295.-  

5x5m Bålhytte  ca.18m2   pris monteret: 38,495.- 

6x6m Bålhytte  ca27m2   pris monteret: 39,595.- 

Disse hytter er velegnet til dem der ikke har så meget plads og bare gerne vil hygge ved bålet. 

Ønsker man at hytten skal lukkes, sådan man kan skabe læ og en mere hyggelig omgivelse, kan der tilkøbes 

helsider, halvsider og flytbar vindsejl. 

Helside:  (ca. højde 1,70m)    1,895.- 

Halvside: (ca. højde 1,10m)    1,895.- 

Vindsejl: (ca. højde 1,50m)    1,195.- 

 

 

 

Tilbygget shelter i et af felterne, klargjort til tagpap eller jord: ca. str. b:3xL:2.5m pris    15.995.- 

 

 

 

 



 

Standard Lærke shelter, af kraftigt Lærke tømmer og 1 på 2 beklædning. 

Indvendige mål(ligge mål) ca- 2,5x3,5m, 8,75m3. 

 Shelteren vil være klargjort til jord og eller tagpap. Dette er ej med i prisen. 

Pris monteret:             18,995.- 

BEMÆRK VED BYG-SELV 

Uafkortet tømmer, så man skal have lidt erfaring med at bygge. 

Bygger man selv, skal man selv skaffe undertaget samt skruer og div.  

 Ej med i prisen- jord, undertag, skruer, beslag og tagpap.   

Pris byg-selv:                 6,995.- 

Bemærk: 

Ikke med i den ovennævnte pris/priser: Moms, fragt(ca 2500.-), og evt byggetilladelse (ca. pris 1050.-) 

 

 

 

 

Bålbyg v. Brian Kolding | Stationsvej 24, 7800 Skive 

Baalbyg@gmail.com 

                      

Tlf: 20 20 12 30 

                      

CVR: 28 25 04 87 

 Der tages forbehold for tastefejl, samt prisændring.   
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