Radgarage
Mellby Home erbjuder en mängd olika radgarage och hjälper föreningar, bostadsutvecklare
och byggbolag med kostnadseffektiva och kvalitativa radgarage. Vi har över 60 års
erfarenhet av radgarage och hjälper till med hela processen från projektering,
bygglovsansökningar och byggnation. Med vår hjälp får du moderna garage med hög
funktionalitet och kvalitet. Tveka inte att ta vår hjälp med ert radgarageprojekt. Ju tidigare
du kontaktar oss i processen desto bättre.

Exempel på radgarage
Mellby Home har utarbetat flera olika utföranden eller modeller för radgarage. Vad som
passar för just ert projekt handlar om vilken funktion du vill ha för garagen och vilket
utseende som passar för ert område. Självklart spelar den tillgängliga ytan för radgarage in
på hur de måste utformas.
Platsbredden kan varieras. Den vanligaste platsbredden är 2,7 m vilket passar dagens bilar
men vi kan även leverera 2,5 meter och 3 meters bredd.

Platsdjup kan väljas från 5,4 meter till 6 meter och det finns även möjlighet att göra garage
med 7,2 meters djup och ha förråd i längst in. Kontakta oss så lyssnar vi på de önskemål du
har och hjälper dig att hitta rätt lösning.
Infart på en sida
Dessa garage kan ha pulpettak som lutar mot eller från porten. Vanligast är att man väljer
ett tak som lutar från porten för att man inte ska få ner snö framför portarna. Vi har även
möjlighet att ha sadeltak på dessa garage.
Infart två sidor
Denna modell är en platseffektiv lösning som gör att du kan få plats med fler garageplatser
på din tomtyta. Du får garageplatser mitt emot varandra med en skiljande hjärtvägg.
Oavsett vilket garage du väljer lämnar vi alltid 10 års garanti, byggnormsgaranti och vår
prisgaranti.

Prisexempel radgarage
För att du ska få en känsla för våra radgarage har vi har tagit fram några exempel på
radgarage. I prisrutan nedan finner du prisexempel på de olika förslagen. Kontakta oss för
att få pris på just ditt projekt.

Radgarage med infart på en sida
Yttermått Pris som byggsats* Pris monterat och klart
1. 2,7 x 5,4 m 1 900 €

Kontakta oss för pris

2. 2,7 x 5,4 m 1 920 €

Kontakta oss för pris

3. 2,7 x 5,4 m 1 960 €

Kontakta oss för pris

4. 2,7 x 5,4 m 2 420 €

Kontakta oss för pris

I prisexemplet ingår följande
Priset är en indikation och bygger på de val av material som gjorts för varje exempel.
Radgarage är speciella och du får en detaljerad beskrivning i din offert. Våra garage
levereras komplett till varje spik och uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning. Vi lämnar
minst 10 års garanti på den levererade byggnaden.

Inspirationsbilder

