
Weversstraat 10     •     7261 GP Ruurlo     •     www.houtbouw-arka.nl     •     info@houtbouw-arka.nl     •     Tel. 06-52601834

Pagina 1 van 2

Rabobank NL77 RABO 0118863924     •     K.v.K. 09154441     •     BTW nr. NL814930645B01

Prijsopgave Bouwpakket (zelfbouw)

Loghuis model ARKA LS2

212 m2
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•

•

•

•

•
•
•
•

Afmeting (b x l):
Nokhoogte:

Houtstapelbouw met rechte logs, profiel logs 160 x 250 mm (b x h)

n.v.t.

5

Hout:

Dakoverstek:
Goothoogte:

Woonruimte

0,80 m

Binnenwanden

8,75 m
3,60 m
2,70 m

Zijwandhoogte:

3,15 m

Plafondhoogte begane grond:

Aantal woonlagen:

Dak
gelamineerde grenen dakbalken (sporen) 58 x 246 mm (b x h)

Buitendeuren en kozijnen
gelamineerde grenen buitendeuren in kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur, driedubbelglas incl. hang en sluitwerk (hang en 
sluitwerk van Duits merk en kwaliteit) 

Ramen en kozijnen
gelamineerde grenen ramen in kozijnen gelakt op gewenste RAL kleur, driedubbelglas incl. hang en sluitwerk (hang en sluitwerk van 
Duits merk en kwaliteit)

wit gegronde massieve paneeldeuren van het type BRZ 22-107 van Bruynzeel
Binnendeuren en kozijnen

Buitenwanden
gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h)

Bijzonderheden:

Aantal kamers:

9,72 x 14,00 m

Constructie:

2
Siberische grenen droog en gelamineerd

Kenmerken

gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h) t.b.v. alle (scheidings)wanden binnen

gelamineerde grenen afwerklijsten 28 x 125 mm voor rondom de kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur

gelamineerde grenen afwerklijsten 28 x 125 mm voor rondom de kozijnen, gelakt op gewenste RAL kleur

wit gegronde hardhouten kozijnen (het wordt als een set geleverd en dient nog op maat gezaagd en gemonteerd te wroden)
wit gegronde lijsten voor rondom de kozijnen
bij de binnendeuren is het hang en sluitwerk niet inbegrepen 
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€      99.417,44 

plafondschroten tbv plafond beganegrond en verdieping

draadeinden, moeren en koppelmoeren

Prijs bouwpakket (zelfbouw)  exclusief 21% BTW

houten pennen

transport inclusief lossen van het bouwpakket. Staat de vrachtwagen meer dan 50 meter van de bouwplaats af dan wordt hiervoor 
extra meerwerk gerekend

Remmers HK-Lazuur verfbeits voor drie lagen tbv buitenzijde van de buitenwanden

bouwinstructie tekeningen
Overige

Vloer verdieping

Onderhoudsmaterialen

Houtmateriaal tbv afwerking

Bevestigingsmaterialen

gelamineerde grenen logbalken 160 x 250 mm (b x h)


