
Farve Materiale Inklusiv

Udv. 6 mm. Vindplader
• Fyrplanker på gulveKrydsfinér Indv. 10 mm..OSB plader
• 1 lag tagpap

Brovejen 411, 
Middelfart, Danmark

www.modullux.dk

+45 3134 9983

Ring for besøg

Solo & Duo
Raw 
Råhus model specification 
Gør det selv

Med dette råhus har du muligheden for at sætte dit
helt eget præg på huset. Alt er forberedt så du blot
skal færdiggøre tagbelægning og udv. Beklædning.
Indenfor er gulv, vægge og lofter lavet klar til dig
hvis du da ikke vælger at bibeholde det smarte look
OSB – pladerne giver dig.

Udstyr: Raw

Grå



www.modullux.dk

valgmuligheder

Bygningsfakta: 
Huset er udført i højkvalitets fyrretømmer med højisolerende bygningsdele.
Modullux raw er til dig der kan selv og nyder at sætte dit eget præg.
Underlaget er der, du bestemmer selv materialevalg på tag, ydervægge samt gulve, 
vægge og lofter

Raw Udstyr:
Modullux Raw (RÅHUS) er et modul der er klar til din færdiggørelse.
- Huset er lukket og tæt når det leveres.
- PVC vinduer & døre, hvide.
- Flotte fyrtræsplankegulve som kun kræver en behandling f.eks. Olie, lud eller lak.
- Soveværelse med skydedør/plade.
- Hems uden stige og værn
- opholdsrum med 3-fags vindue med dør.

Udvendige mål: 
7.5m x 4m x 4m
(længde/bredde/højde)

Total brutto areal: 30m²

Indvendige mål: 
6.9m x 3.4m x 3.4m
(længde/bredde/kiphøjde)
Hems areal 5m2
Indvendige Total areal: 24m² + 5m² hems

Brovejen 411, 
Middelfart, Danmark +45 3134 9983

Ring for besøg

Tilvalg:
- Byggestartpakke. Besøg på grunden, Opmåling & rådgivning og bygge ansøgning
- Fundament excl. vand, El og kloak – Vi leverer gerne tegning UB til din 

entreprenør.
- Vådrumsbehandling (før fliser)

SOLO 

DUO 

Udvendige mål: 
4.5m x 4m x 4m
(længde/bredde/højde)

Total brutto areal: 18m²

Indvendige mål: 
3.9m x 3.4m x 3.4m
(længde/bredde/kiphøjde)
Indvendige Total areal: 13.3m²
Mulighed for indbygget Hems til opbevaring



Gulv Vægge Loft

22  mm. Conchip (bad)

www.modullux.dk

Hele huset:

OSB bæredygtig plade Conchip
cemtspånplade

Vådrumsgips (bad)
10mm. OSB plade

10mm. OSB plade

Kloakrør forberedt Kloak og EL forberedt
23x110 mm. Fyrplank ubeh.

Fyrplank ubehandlet

Tilvalg:
- Transport fra fabrik inkl. kran
- Byggestartpakke. Besøg på grunden, Opmåling & rådgivning og bygge ansøgning
- Fundament excl. vand, El og kloak – Vi leverer gerne tegning UB til din 

entreprenør.
- Vådrumsbehandling (før fliser)
- Udv. Træbeklædning
- Ståltag
- Tilbygning
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Standard & Tilvalg:

Farver Material info

1. lag underpap

Vinduer & lys
Fyr/Gran Træ Profileret – ubeh.
Grå tagpap

Udvendigt: 
Træbeklædning tilvalgt
Tag Standard underpap

Indvendigt: 
Standard beklædning
OSB

Kræver overpap eller
ståltag.



• Tarkett Tarragona dark 
• 22mm gulvplade
• 150 mm mineraluld
• 100+80 mm PIR isolering
• 45 x 195 C18 træbjælker
• 9mm filmbelagt krydsfinér

Gulv konstruktion

Udvendige vægge

• Birkekrydsfinér
• PE folie (dampspærre)
• 45 x 195 C18 stolper
• 195 mm mineraluld
• 10mm OSB/3
• 25x50 mm lister
• 25x50 mm krydsforskalling
• 22 mm profileret fyrbrædder

Tagkonstruktion

Indvendige vægge
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• Birkekrydsfinér
• 22x95 mm brædder
• PE folie (dampspærre)
• 45 x 195 C18 spær
• 100+80 mm PIR insulation
• 150 mm mineral wool
• Difutionsåben membran
• 25x50 mm lægter
• 18 mm tagkrydsfinér
• Ståltag

• Birkekrydsfinér
• 45 x 70 C18 stolper med 

70 mm (lyd)isolering
• Birkekrydsfinér *
* vådområde vægge med 2 gips lag og     
vandtætning efter SBI 252 standard

Brovejen 411, 
Middelfart, Danmark +45 3134 9983

Call For Visit


