Prisliste gjeldende fra 1.februar 2010
Hytter:
Grillhytte 9 m2
Grillhytte 17 m2
Lysthus 9 m2 med grill og benker
Lysthus 17 m2 m2 med grill og benker
Lysthus 9 m2 UTEN grill,pipe,benker og bord
Lysthus 17 m2 UTEN grill,pipe,benker og bord
Tillegg hytter:
Puter 5 stk ( 9 m2)
Puter 7 stk ( 17 m2)
Reinskinns pakke 5 stk (9 m2 )
Reinskinns pakke 7 stk (17 m2 )
Tilbehørsett til 6 personer
Badestamp:
Vedfyrt badestamp
Trapp
Trekk med fester
Flaskeholder
Askeskuff
Impregnering

1,9 meter i diameter

Pris:
34900
48 500
37900
51500
34900
47000

1500
2000
2500
3500
2500

15990
490
990
590
590
250

Innhold:
( 6 kantet,grill med bord,
( 8 kantet,grill med bord,
( 6 kantet,grill med bord,
( 8 kantet,grill med bord,
( 6 kantet, uten inventar
( 8 kantet, uten inventar

pipe, benker.)
pipe, benker.)
pipe, benker.)
pipe, benker.)
men men lister i tak og vegger.)
men men lister i tak og vegger.)

( Bestikk i stål, tallerkner, trekopper, 1 flaske kikkert,
1 gjestebok, 1 kniv, grillvott og 1 gryteklut.)
( Benker, rustfri ovn, pipe og pipehatt.)

Generelt om badestampen.
Veggene og gulvet er 3,5 cm tykke ubehandla gran.
Høyde på stampen er 95 cm og diameteren er 190 cm. Benker i tre med sitteplass til 5-7 stykker.
Ovn, pipe og skruver i rustfritt stål. Oppfyring av vannet tra fra 2-4 timer avhengig av hvor kaldt der er ute.
Montering tar 3-4 timer, beskrivelse for montering føger med. Gulvet kommer i to deler med badekarplugg for å tømme stampen.
Mål på stampen flatpakket
L 1,9 m x B 1,2 m x H 0,7 m. Vekt 240 Kg
Kraftig overtrekk eller låsbart lokk er påkrevd i følge plan og bygnings loven når det gjelder åpne brønner/bad/stamper
utendørs.
Barn bør ikke oppholde seg alene i nærheten av stampen uten lokk/overtrekk.
Folk med hjerteproblemer og gravide bør sjekke med lege før de bader i stamp. Anbefalt temperatur 38-40 grader.
(Tips ved montering: Skaff deg gummihammer/klubbe
for å slå stavene på plass.)
Generelt om hyttene.
Veggene er i furu 2x6 tommer. Termoglass i vinduer og dør.
Veggen er "laftet" sammen og vinduer er satt i med lister på utsiden.Takseksjonenen
leveres ferdig i seksjoner med singel på taket.
Døra på grillhytta er 70 cm bred og 140 cm høy ( lysåpning). Yttervegg på grillhytta er 125 cm høy.
Døra på lysthuset er 95 cm bred og 160 cm høy ( lysåpning.). Yttervegg på Lysthuset er 190 cm høy.
Hytte på 17 m2 har følgende mål: L 1,2 m x B 2.3 m x H 3,2 m (9 m3.) Vekt grillhytte 1400 Kg og Lysthus 1500 Kg
Hytte på 9 m2 har følgende mål: L 1,2 m x B 2,3 m x H 2,2 m (6,3 m3.) Vekt grillhytte 1100 Kg og Lysthuset 1250 Kg
Vinduene på lysthuset er montert 1 meter opp på veggen og er 90 cm brede / 85 cm høye.
Vinduene på grillhytta er montert 50 cm opp på veggen og er 85 cm brede / 40 cm høye.
Avtand fra grill til benk er 45 cm på 9 m2 og 120 cm på 17 m2.
Vinduer: Grillhytte 9 m2 har 3 vinduer og 17 m2 har 5 vinduer, 1 vindu kan åpnes på begge modeller.
Lysthuset 9 m2 har 5 vinduer og 17 m2 har 7 vinduer hvora et kan åpnes på alle modeller.
Montering av grillhytte/lysthus tar 10 - 14 timer.
Gulvet som følger med i 17 m2 lysthus og 17 m2 grill hytte dekker ikke under benkene og under grillen.
(Tips ved montering: Husk å legge inn et rør 10 cm fra hver side av hytta til midt under grillen som sikrer god trekk til pipe.)
Generelle betingelser:
Frakt kostand fra kr 3000 for 9 m2 hytte og fra kr 4000 for 17 m2 hytte.
Fraktkostnad på stampen er fra kr 500.
Leveringstid er 3-5 uker fra signert ordre er mottatt hos X- Treme AS.
Levering er til nærmeste terminal hvis ikke annet blir avtalt skriftlig.
Mottaker må selv sørge for å løfte produkt fra transportbil og ned på ønsket sted.
Betaling skjer kontant eller 5 dager etter mottatt vare ved godkjedt kredittsjekk av kjøper.
Reklamasjon vedrørende feil og mangler rettes til X-treme AS senest innen 7 dager etter mottatt vare.
Ved signatur på ordre gir kunde X-treme AS fullmakt til å foreta en kredittsjekk.
Det vil komme gjenpartsbrev fra Creditinform om at X-treme har foretatt denne kreditsjekk.
Alle priser er i NOK, inkl. mva. Vi tar forbehold om trykkfeil og/eller endringer
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Adresse: Postboks 164, 2051 Jessheim
Besøksadresse: Energiveien 14,2050 Jessheim

