Sofias Änglar bygger och inreder Vibostugans Friggebod Erika 15kvm
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Sofias Änglar bygger friggebod från
Vibostugan
Vibostugan levererar friggebod till Sofias Änglar
Onsdag 15/1 är Sofias änglar är tillbaka med ännu en stark och känslosam
säsong. De tre änglarna knackar på hos människor som drabbats hårt av
motgångar i livet. Hör Fridas berättelse om hur slaget förändrade hennses liv.
Vår friggebod Erika 15kvm har levererats till säsongens första program. Följ
med och se hur det byggs och inreds. Och vi är väldigt glada över att kunna
vara med just i detta program som hjälper och gör skillnad för människor som
har haft riktig, riktig otur.

Köp svenskt! Närproducerat - Från bräda till färdig stuga
Alla våra attefallshus, friggebodar, förråd, garage och dörrar tillverkas på
fabrik i Ambjörnarp i Västergötland. Virket kommer från de svenska skogarna
och från ett sågverk nära oss. Våra attefallshus och friggebodar finns i ett otal
modeller.
Husen levererar vi i paket hem till tomten med färdiga väggsektioner och
gavelspetsar. Är man händig kan huset monteras ihop med hjälp av vår
byggbeskrivning. På vår hemsida finns en beskrivning, steg för steg hur det
går till. Husen beställs enkelt på hemsidans webbshop. Det finns alltid
experthjälp med mångårigt kunnande att tillgå för stugbyggaren. Det ska
både vara enkelt och kännas tryggt att köpa en Vibostuga.

Stugdrömmar –Frihet på 25 kvm
Attefallshus från Vibostugan
Vibo utvecklar och marknadsför framförallt friggebodar, attefallsstugor och
garage. I vår fabrik i Ambjörnarp har vi funnits i över 50 år och vi har byggt
stugor och fritidshus i 35 år! Det är vi duktiga på, och stolta över. All
tillverkning sker i vår fabrik i Ambjörnarp i Västergötland.
Alla vår hus, garage och förråd håller hög kvalitet. Allt virke kommer från de
svenska skogarna och är PEFC-certifierat. Husen finns i både traditionell stil
och en mer modern design. Vår stugor i Rustik-serien är byggda i kraftiga
dimensioner och här finns det också valmöjligheter. Man väljer ett antal
fönster- och dörrmoduler som sedan kan placeras som man själv önskar. Vår
Bas-serie är ett mycket prisvärt alternativ, men där är modellen given och
dimensionen på virket något mindre. Isoleringssats, taksats och plåtsats finns
som tillval till alla hus.
Husen är enkla att montera då de levereras i färdiga moduler och är man lite
händig klarar man det själv. På vår hemsida finns en beskrivning, steg för
steg hur det går till. Här finns även inspiration till färgval och hur man kan
förändra sin stuga. Husen levereras obehandlade, så du väljer själv färg och
utseende.

Du köper huset direkt från vår hemsida - enklare kan det inte bli!

