TAM AS har siden 1981 designet og produsert skreddersydde
sandwich konstruksjoner til varierende formål med fokus på lav vekt,
høy styrke og lang levetid med minimale vedlikeholdskostnader.
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«TAM AS fortsetter der gulesider slutter»

TAMhytta.

Beskrivelse:
Størrelse:
Understell:
Hytte:

L=3,5m x B=1,9m x H= 1,98m
Pendelunderstell med torsjonsfjæring og «forbukk»
Selvbærende sandwichpaneler med 40 mm celleplast med overflate i glassfiber innvendig

og aluminium utvendig.
Vindu:
Vekt:

2/4 stk. Åpningsbare vindu (700x550) og 1 stk, åpningsbart vindu (350x500) i dør. Alle vindu er
utstyrt med rullegardin og myggnett
Fra 350kg m/understell (Utstyrsavhenging)

Utvendig utstyr:






Lastestativ på tak.
Stige for adkomst til tak
Trapp for lettere adgang til hytta
4 stk. Barduneringsfester
Slepekrok

Innvendig utstyr:






2 stk. uttrekkbare sittebenker i kryssfiner.
Klappbord på bakvegg.
Glembringkamin IG 92/5 for parafin med røykrør gjennom tak. 15l brennstofftank i plast med
hurtigkobling. Brennstofftank henges opp utvendig på front vegg ved bruk.
Kjøkkenkrok med rødsprit kokebluss
Hyllesystem på 2 vegger

Pris TAMhytta, komplett kr. 178.600,- inkl. MVA

TAMbua

Beskrivelse:
Størrelse:

L=2,5m x B=1,6m x H= 1,8m

Understell: Pendelunderstell med torsjonsfjæring uten «forbukk»
Hytte:

Selvbærende sandwichpaneler med 22 mm (sidevegger og tak)/40mm (endevegger
og gulv) celleplast med overflate i glassfiber innvendig og aluminium utvendig.

Vindu:

1 stk. åpningsbart vindu (700x550) og 1 stk. åpningsbart vindu (350x500) i dør. Alle
vindu er utstyrt med rullegardin og myggnett

Vekt:

Fra 250kg m/understell (Utstyrsavhenging)

Utvendig utstyr:


4 stk. Barduneringsfester

TAMbua kan innredes med enkel benk, bord og ovn.

TAMbua kan også leveres med luke i gulv for isfisking.

Pris TAMbua, tom m/understell kr. 74.000,- inkl. MVA

TAMhytta, nødbu

Beskrivelse:
Størrelse:
Understell:
Hytte:

L=3,5m x B=1,9m x H= 1,98m
Gummiklosser, 4 stk.
Selvbærende sandwichpaneler med 40 mm celleplast med overflate i glassfiber innvendig

og aluminium utvendig.
Vindu:
Vekt:

4 stk. Åpningsbare vindu (700x550) og 1 stk, åpningsbart vindu (350x500) i dør. Alle vindu er
utstyrt med rullegardin og myggnett
Fra 410kg (Utstyrsavhenging)

Utvendig utstyr:




4 stk. løftebeslag.
4 stk. Barduneringsfester
Sparkeplate ved siden av dør.

Innvendig utstyr:




2 stk. uttrekkbare sittebenker i kryssfiner.
Klappbord på bakvegg.
Glembringkamin IG 92/5 for parafin med røykrør gjennom tak. 15l brennstofftank i plast med
hurtigkobling. Brennstofftank henges opp utvendig på front vegg ved bruk.

Pris TAMhytta, komplett kr. 122.400,- inkl. MVA

Prisliste TAMhytta / TAMbua:

Priser f.o.m. 1.01.2018
TAMbua


Priser u/MVA

Priser m/MVA

tom hytte u/understell, inkl. 1 stk. vindu + 1 stk. dør m/vindu

kr

48 300,- kr

60 375,-

TAMHytta
 tom hytte u/understell, inkl. 2 stk. vindu + 1 stk. dør m/vindu

kr

61 320,- kr

76 650,-

Utstyr
Priser gyldig f.o.m. 1.09.2017
Fjærende understell
«Forbukk»
Gummiklosser sett 4stk.
Esktra vindu, pr. stk
Oljeovn montert
Vedovn montert
Enkel innredning 2 benker m/bord
Kjøkkenkrok m/spritbrenner og skap
Hyllesystem, over benker
Isfiskehull
Takgrind
Trinn under dør
Løftebeslag pr. sett 4 stk.

Priser u/MVA
kr
10 900,kr
6 900,kr
2 900,kr
2 760,kr
16 200,kr
12 500,kr
8 960,kr
10 280,kr
6 292,kr
1 360,kr
11 740,kr
4 900,kr
3 000,-

NB! Leveringsomkostninger kommer i tillegg på oppgitte priser.

Priser m/MVA
kr
13 625,kr
8 625,kr
3 625,kr
3 450,kr
20 250,kr
15 625,kr
11 200,kr
12 850,kr
7 865,kr
1 700,kr
14 675,kr
6 125,kr
3 750,-

GLEMBRINGKAMINEN IG 92/5 for parafin eller diesel
Liten og praktisk oljeovn i rustfritt stål for allsidig bruk.
Ovnen har separat inntak for forbrenningsluften og stuss
for tilkobling av røykrør.
Diameter: 197 mm
Høyde: 425 mm
Vekt: 5 kg
Varmeeffekt: 0,3 – 1,8 kW
Brenselforbruk: 0,1 – 0,2 liter/time
Ovnen er beregnet for 70mm pipe.

Glembring ovn tilbehør
Ovnen kan leveres med anbefalt tilbehør fra Glembring AB.
 Røykrør 70 mm
 45°/90° rørbend
 Rørbeskyttelse
 Takgjennomføring
 Regnhette
 Div. avtrekkshetter
 Spillplate
 Brenseldunk

Ovner med andre effekter, varmesløyfe for vann etc. på forespørsel.

DOMETIC A200 Spritkjøkken
Denne komfyren med to brennere, drevet av rødsprit, er betydelig mindre enn
sammenlignbare modeller, og er designet for å bygges inn i et kjøkken, og gir en effektiv og
sikker matlagingsløsning der plassen er begrenset.

Sikker og enkel matlaging
Spritkomfyrer, drevet av rødsprit, er tradisjonelt ansett som den tryggeste måten å lage mat
på. De fungerer uten trykk, er behagelig stille og tar liten plass. Disse grunnlinjekomfyrene
kombinerer sikkerhet med perfekt brukervennlighet – de er enkle å bruke og enkle å tilpasse.

Ren og enkel
Enkelt å rengjøre med avtakbar rist

Varmeperfeksjon
Enkel temperaturstyring

Spesifikasjon









Brennertid Ca. 4,5 timer
Antall brennere 2
Brennerkapasitet 2000 Watt per brenner
Koketid 10 minutter til 1 liter vann
Beholderkapasitet 1,2 liter per beholder
Dimensjoner [B x H x D] 500 x 160 x 365 mm
Innbyggingsmål [B x H x D] 485 x 150 x 340 mm
Vekt 7 kg

