Flytbare
hytter

Nem, billig og hurtig..!

Flytbare hytter

Future Rundbuehallers flytbare
hytter er den billigste løsning på
huse som kan flyttes alt efter behov.
Standard hytten er velegnet til mange
forskellige formål, f.eks. garage,
kalvehytte, læskur for kreaturer,
heste, får o.lign.
Hytterne er solidt udført af rørbuer på
svær bundramme, beklædt med
stålplader, lukket gavl og løftebom så
den kan løftes med alm. frontlæsser.
Vægt: 900 kg.
Levers præfabrikeret som byggesæt
med skruer og bolte.
Standard hytten har målene
B: 5 m x L: 6 m x H: 3,15 m.
Farve: Grøn - RAL 6009. Mod tillæg
kan hytterne levers i andre farver.
Hytterne SKAL sikres mod storm.

Hytte forlænget
5 x 9 m. med port

- er velegnet til bl.a. opbevaring/
lagerhal samt hestestald o.lign.
Hytten kan forlænges alt efter behov
med fag af 1,5 m.
Kan levers med indvendig træ,
lysvinduer, port og porthul samt
ventilation/udluftning.

Kalvehytte
Kalvehus

- er velegnet til kreaturer/kalve.
Til kalvehuset hører indvendig
vandfast træbeklædning, højde
1,05 m., justerbar forværk med
en låge 1 x 1 m. + 4 stk. 2" galv. rør
a´ 4 m., ekstra udhæng samt lukket
gavl. Vægt: 1200 kg.
Kalvehuset har målene:
B: 5 m x L: 6,75 m x H: 3,15 m.
Kan leveres med foderautomat, trug
og udluftningshætte til lukket gavl.

Hytte forhøjet

- kan bl.a. anvendes til garage,
bådopbevaring o. lign.
Hytten er forhøjet med 0,5 m. og
leveres med port/porthul.

Flytbare Hytter til smådyr
1: B: 2,85 m x L:4,5 m x H: 1,4 m

Leveres med en lukket gavl.
2: B: 4,85 m x L: 6 m x H: 2 m
Leveres med træbeklædte gavle, dør
1,22 x 1,65, samt ventilations kassette.
Begge kan leveres med hjul til flytning.

Hytte på ramme
5x9 mtr. med port
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