
MYRESJÖHUS SIDOBYGGNADER
MER PLATS FÖR ALLT DU GILLAR.



MER PLATS FÖR ALLT DU GILLAR. 
Vi människor har en tendens att samla på oss saker. Vissa av dem använder vi ofta, andra mer sällan. 

Men oavsett vilket är det skönt att hitta dem snabbt – oavsett om det var två timmar eller tjugo år sen 

du behövde dem sist. På Myresjöhus har vi byggt smarta sidobyggnader för förvaring lika länge som 

vi byggt hus. De hjälper dig både att få mer plats för allt du gillar – och det du inte klarar av att slänga. 



FÖRVARING ELLER EXTRARUM?
Det finns många sätt du kan utnyttja din 

sidobyggnad på. Vi har färdiga inrednings-

paket som gör förvaringen mer praktisk och 

överskådlig. Eller så skapar du ett extra rum 

för yoga, tågbanor eller musik. Det är helt 

upp till dig.  

PRECIS SOM DIT T HUS. 
Våra sidobyggnader har stående lockpanel och  

sadeltak som standard. Men du kan såklart välja 

mellan en rad övriga panelvarianter och puts för att 

anpassa stilen till ditt hus. Du kan också välja mellan 

sadeltak med 27 graders lutning eller pulpettak med 

14 graders lutning. 



CARPORTS OCH GARAGE. 
Med en parkering under tak skyddar du din bil från väder. Dessutom sparar du några extra minuter  

varje morgon efter frostnätter. Vi har flera bra lösningar, med eller utan förråd. 

MED EN PARKERING 

UNDER TAK SLIPPER DU 

SKRAPA RUTORNA  

EFTER FROSTNÄTTER. 

CARPORT 1
C51-1R BYA 27,7 M²

En enkel carport med plats för en bil. Bredden är 

3,86 meter, och ger dig gott om plats när du parkerar. 

GARAGE MED CARPORT 2
G53-1R BYA 90,9 M²

En integrerad lösning med garage och carport med plats  

för upp till fyra bilar. Bredden är 6,86 meter och ger dig gott 

om plats för förvaring om du inte utnyttjar hela ytan som 

parkering. Separat entrédörr till garaget. 











TAKTYPER

LOCKPANEL 27° PUTSPULPET 14° DUBBELSIDIG PULPET 14°









CARPORTS OCH GARAGE. 
Med en parkering under tak skyddar du din bil från väder. Dessutom sparar du några extra minuter  

varje morgon efter frostnätter. Vi har flera bra lösningar, med eller utan förråd. 

CARPORT MED FÖRRÅD 2
C53-1R BYA 36,4 M²

Denna carport har en bredd på 3,26 m och rymmer ett förråd  

på 10,6 m². Plats för en bil. 

GARAGE MED CARPORT 3
G55-1R BYA 53,0 M²

Integrerat carport/garage med plats för upp till två bilar.  

Separat entrédörr till garaget. 

CARPORT MED FÖRRÅD 3
C55-3R BYA 48,4 M²

En carport med generös bredd – hela 4,46 m. Carporten rymmer 

en bil men bredden skapar gott om plats, för cyklar och annat 

som behöver en torr och fin P-plats. Förråd på 14,5 m². 

































GARAGE MED PLATS FÖR EN BIL. 
Våra garage har rejält tilltagna breddmått som gör det enkelt att parkera.  

Porten är 2,60 bred med en central placering på byggnadens framsida. 

GARAGE 1
G61-1R BYA 36,0 M²

Vårt minsta garage har en bredd på 3,86 m. 

Där finns plats för en bil. Byggnadens djup gör det även  

möjligt att parkera till exempel gräsklipparen inomhus.  

Separat entrédörr i den bakre delen. 

GARAGE 2
G63-1R BYA 41,7 M²

Det här garaget har en bredd på 4,46 m. Bredvid bilen finns 

det därför även plats till exempel för cykeln. Djupet ger plats 

för mer förvaring. Separat entrédörr i den bakre delen. 

VÄLJ ETT GARAGE MED 

SEPARAT FÖRRÅDSDEL 

FÖR MER ORDNING  

OCH REDA. 









































GARAGE 3 MED MÖJLIGHET T ILL FÖRRÅD
G65-1R BYA 44,3 M²

Vill du ha ett garage med separat förråd / hobbyrum med  

egen entré ? Det kan göras här. Garagets bredd är 3,86 m.  

Storlek på förrådet: 12,2 m².

GARAGE KOPPLAT T ILL HUVUDBYGGNADEN
G81-1R BYA 36,6 M²

Det här garaget byggs i direkt anslutning till huvudbyggnaden. 

Bredden är 4,33 m. Plats för praktisk förvaring i den bakre delen. 

Där finns även separat entré. 

GARAGE 4 MED MÖJLIGHET T ILL FÖRRÅD
G67-3R BYA 49,8 M²

Gott om plats i garaget! Plus möjlighet att dela av utrymmet och 

få ett separat förråd/hobbyrum på hela 14,1 m². Separat entrédörr 

i den bakre delen/förrådet. Garagets bredd är 4,46 m.

















GARAGE/CARPORT MED  
PLATS FÖR TVÅ BILAR. 
Våra dubbelgarage har fem meter breda portar som ger dig gott om plats vid in- och utfart.  

Vi har också kombinerade alternativ där ett garage och en carport ger dig plats för två bilar. 

DUBBELGARAGE 5
G69-1R BYA 48,9 M²

Med en bredd på 6,26 meter och ett djup på nära 7 meter ger 

det här garaget dig gott om plats. Den breda dubbelporten gör 

det enkelt att parkera eller få in skrymmande föremål. Separat 

entrédörr.

DUBBELGARAGE 6 MED FÖRRÅD
G71-1R BYA 75,2 M²

Vårt största dubbelgarage har en bredd på 6,86 m och är 

nästan 10 m djupt. Det ger bland annat ett förråd på hela 

21,7 m² med separat entré. Den praktiska dubbel porten 

under lättar tillgängligheten.
















GARAGE MED CARPORT 1
G51-1R BYA 75,4 M²

Allt samlat under ett tak. Det får du med kombinationen garage och 

carport. Garaget har plats för en bil, men kan förstås lika gärna användas 

som hobbyrum. Den bakre delen har separat entré. Carporten rymmer en 

bil. Tack vare djupet finns det även gott om plats för cyklar och annat.

GARAGE MED CARPORT 4
G57-1R BYA 69,9 M²

Rymlig lösning med garage, carport och förråd ger dig många möjligheter.  

Förrådsdelen har egen ingång från sidan samt en dörr för enkel tillgång till garaget. 

DUBBELPORTARNA I 

VÅRA GARAGE GÖR ATT DU 

SLIPPER MITTSTOLPEN SOM 

STJÄL ONÖDIG PLATS.












GARAGE MED CARPORT KOPPLAD T ILL HUVUDBYGGNADEN
G87-1R BYA 70,1 M²

Med den här lösningen skapas en tilltalande arkitektonisk helhet. Carporten har direkt 

anslutning till exempelvis husets groventré. Garaget har plats för en bil. Den inre delen 

har separat entré som ansluter till carporten. 

DUBBELGARAGE MED FÖRRÅD, KOPPLAT T ILL HUVUDBYGGNADEN
G83-1R BYA 56,5 M²

Det här garaget byggs i direkt anslutning till huset. Det rymmer ett förråd på 12,6 m²

som har separat entré. Precis som våra övriga dubbelgarage är garaget utrustat med en 5 m 

bred dubbelport. Praktiskt och bekvämt.

BYGG IHOP GARAGET MED 

HUSET FÖR ATT UTNYTTJA 

TOMTEN MAXIMALT. 

































ISOLERING OCH GIPS.
Sidobyggnaden levereras oisolerad med synliga träreglar 

som standard. Som tillval kan byggnaden isoleras med 

120 mm mineralull och invändig gipsskiva. På grund av 

energi kraven går det inte att ha värme i garaget men väl i 

förrådet. 

GOLV OCH MARK.
Både garage och förråd levereras med golv av betong. 

Marken i carporten avgrusas. 

3-GLASFÖNSTER MED ELLER UTAN SPRÖJS.
Ett fönster släpper inte bara in ljus. Det påverkar även 

stilen i sidobyggnaden. För att göra det enkelt för dig har 

vi valt ett treglasfönster från Elitfönster, med ett U-värde 

på 1.0 och storlek 11×5 som standard. Som tillval finns 

storleken 11x11 som även kan levereras med spröjs.

 

FLEXIBELT INREDNINGSPAKET.
Förvara uppåt väggarna så får du ordning och reda på 

alla prylar. Lösningen är det flexibla inredningspaket, som 

vi tagit fram i samarbete med Elfa. Inrednings paketet 

är 2400 mm brett och innehåller fyra sektioner med ett 

genomtänkt urval av väggskenor, hyllor, korgar och en 

rad anordningar för upphängning av verktyg, trädgårds-

redskap med mera. Systemet finns i bygghandeln och är 

därför är enkelt att komplettera. 

VAL OCH TILLVAL.
Förutom att du kan anpassa din sidobyggnad 

utvändigt kan du också göra en rad val på insidan. 

Som vanligt är valen i hög grad kopplade till vilket 

behov du har. Prata gärna med din säljare för att 

få tips. 



GARAGEPORTEN TREND ELLER CLASSIC.
Som tillval kan du välja mellan Trend och Classic.  

Dessa portar levereras i modell Superior +42 med en 

slät yta. Till modellerna Trend och Classic kan du välja 

någon av våra utvalda kulörer, se redovisning nedan. 

Kulörval medför en extra kostnad. Port automatik med 

motor (fjärrkontroll) är tillval på port som är 2600 mm, 

och standard på 5000 mm port. 

MYRESJÖHUS KULÖRER VID T ILLVALSPORT.

GARAGEPORTEN LINEA.
Alla våra garageportar kommer från Crawford. Som 

 standard levereras modell Superior 42 Linea i färg 

Trafikvit RAL 9016 med Brillantstuckerad yta. Portens 

bredd är 2600 m m vid enkelgarage och 5000 m m 

vid dubbel garage. Port automatik med motor (fjärrkon-

troll) är tillval på port som är 2600 mm, och standard 

på 5000 mm port. 

TILLVAL YTA
Slät, Trafikvit Ral 9016

STANDARD YTA
Brilliantstrucktur, Trafikvit Ral 9016

STANDARD 
Linea  (Bilden visar port med motor.)

TILLVAL
Trend  (Bilden visar port med motor.)

TILLVAL
Classic  (Bilden visar port med motor.)

Olivgrön
liknar 

RAL 6003

Rubinröd
liknar 

RAL 3003 

Brilliantblå
liknar

RAL 5007 

Signalgrå
liknar

RAL 7004 

Basaltgrå
liknar

RAL 7012 



MYRESJÖHUS KULÖRER VID T ILLVALSPORT.

Y T TERDÖRRAR FRÅN NORDAN.
Som standard ingår Lejonet 801 Vit. Som tillval kan du välja fritt mellan dörrarna i broschyren Val och tillval,  

till exempel Väduren 872 eller Lejonet 801G. Där visar vi även ett stort antal handtag i olika modeller. 

SKÄRMA AV PARKERINGEN 
MED EN SPALJÉ.
Vi erbjuder en oljebehandlad 

spaljé från Moelven som tillval. 

Modellen heter Thermowood 

Furu och består av nätta, 

brunaktiga ribbor i dimensio-

nen 42 × 42 m m. Vill du full-

borda miljön med en spaljé, 

passa även på att fundera 

på en snygg lösning kring 

sop kärlet i samma material. 

 

STANDARD 
Lejonet 801

TILLVAL 
Väduren 872

TILLVAL 
Draken 870

TILLVAL 
Lejonet 801G





LILLSTUGAN 
G41-1 BYA 52,9 M²

Vår sidobyggnad Lillstugan är hela 52,9 kvadratmeter 

och ger dig stora möjligheter att anpassa ett avskilt rum 

helt efter dina behov. Här intill ser du ett inredningsex-

empel. Det är fritt fram att tycka, ändra och anpassa.  

EXTRA FÖRRÅDSYTA.  
ELLER ET T EXTRA RUM. 
Lilltsugan är en sidobyggnad som kan anpassas med flexibla inredningslösningar  

som ger dig mer plats för förvaring. Eller så väljer du att utnyttja den som ett  

gästhus, spa eller hobbyrum. 





























Bilderna i denna broschyr är enbart illustrerade förslag, färgsättning med mera kan skilja sig från vad som levereras. Sidobyggnaderna kan vara försedda med tillval som inte ingår i vår 

standard. I undantagsfall kan de även vara försedda med tillval eller speciallösningar som inte längre erbjuds. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och andra ändringar. 

Kontrollera alltid aktuell ritning och standard med din Myresjöhussäljare. 



www.myresjohus.se
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