Bornholmer Boxen

Et bornholmsk produceret
arkitekttegnet byggemodul
designet af

BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS
Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby

Bornholms Byggeforretning ApS
er en moderne byggevirksomhed, der udfører alt inden for murer-, tømrer– og snedkerarbejde,
og har et stort og alsidigt maskinsnedkeri.
Jord– og kloakarbejde udføres med underentreprenører.
Vi udfører total-, hoved– og fagentrepriser indenfor alt byggeri. Som totalentreprenør tager vi os
af hele byggeriet inkl. underentreprenører.

Målsætning:
At fremstå som et kvalitetsbevidst byggefirma, der udfører opgaver indenfor traditionelt tømrer–
og snedkerarbejde, tilbygning, renovering, nybyggeri m.m.
At levere kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser
At overholde aftalebetingelser og leveringstider
At minimere enhver anledning til reklamationer
At gennemføre en hurtig og effektiv udførelse af den givne opgave
At sikre fortsat udvikling indenfor vores fag
At levere et solidt og pænt stykke arbejde
At indfri kundens forventninger iht. aftalegrundlaget

Din GRØNNE håndværker
- garanterer dig et godt byggeri

Kontaktoplysninger:
Birger Olsen
Direktør/bygmester
bo@bbf-bornholm.dk
Tlf. 40 45 11 64

Bornholmer Boxen er et grundbyggemodul, der enten kan stå alene eller bygges sammen i længde
og højde alt efter ønske og behov. Et modul kan bruges som anneks, to eller tre moduler sammen
som sommerhus, flere moduler kan bygges sammen til rækkehuse/boligkomplekser og suppleres
med 1. sal.
Mulighederne er uendelige...
Størrelsen på grundmodulet er ca. 38 m2 og er tilpasset i forhold til transport med blokvogn, så
den kan leveres helt nøgleklar fra Bornholm til hele Danmark.

BESKRIVELSE

Grundmodul vist som sommerhus

Bornholmer Boxen
leveres som udgangspunkt som en færdigfremstillet bygning.
Bygningen opstilles på fundament udført af bygherre, hvor alle tilslutninger til el, vand og kloak
m.m. er fremført og placeret i henhold til tegninger leveret af Bornholms Byggeforretning ApS.
Alle installationer tilsluttes herefter på stedet.
UDSEENDE
Bornholmer Boxen er beklædt udvendig med gennemfarvet facadeplade og tagdækning med to lag
plan tagpap. Vinduer og udvendige døre er af træ, færdigmalede fra leverandør og med
lavenergiruder. Ydervægge og tagkonstruktion er isoleret med 300 mm isolering. Indvendig
gipsplader beklædt med malet glasfilt. Lofter af malet gipsplade.
FORUDSÆTNINGER
Bygninger er regnet opstillet på plant vandret terræn. Der skal være kørefast vej frem til
montering af bygninger. Eventuelle udgifter til byggeansøgning, landinspektør m.m. i forbindelse
med opsætning af bygninger afholdes af bygherre. Bornholmer Boxen som grundmodul overholder
ikke krav til niveaufri adgang, men udføres mod merpris ved etablering af udvendig rampe
opbygget efter faktiske terrænforhold og antal moduler.

GARANTI
Konstruktioner opfylder energikrav i BR 2015.
Vi er medlem af DANSK BYGGERI og således omfattet af Byggeriets Garantiordning.
Vi er medlem af Dansk Isolerings Kontrol og Garantiordning for Bygningsisolering
Vi har uddannet energivejleder.
PRISER
Grundmodul incl. køkken og bad:

fra kr.

530.000 inkl. moms

Topmodul:

fra kr.

375.000 inkl. moms

Kontakt os venligst for yderligere prisinformation, da sammenbygningsmulighederne er mange.

Trapper/ramper, terrasse, overdækning m.m. kan udføres mod tillægspris.

ARKITEKT/INGENIØR
STEENBERG ApS, Åkirkebyvej 27, 3700 Rønne

Grundplan med mål:

KØKKEN
Køkkeninventar fra HTH med hvid overflade, greb i rustfrist stål, 30 mm bordplader med
plastlaminat og vask i rustfrit stål.
HVIDEVARER

Glaskeramisk kogeplade, indbygningsovn, emhætte, køle-/fryseskab samt vaskemaskine. Alt
leveres med hvide fronter.

Bad

Køkken

Indretningsforslag:

ØVRIGT
Garderobeskabe med hvid overflade i værelser samt spindeltrappe, hvis der vælges 1. sal.
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