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SBi-anvisning 189 er afløst af SBi-anvisningerne 253 og 254 samt 265, 266 og 267. SBi-anvisning 189
indeholder eksempler på løsninger, der opfylder de krav, der stilles i småhusreglement 1998, der omfatter
byggeri af enfamiliehuse med indtil to etager og kælder.
Husene kan være sammenbyggede, men kun ved lodrette boligadskillende vægge. Anvisningen indledes med
en kort gennemgang af det bærende og afstivende system samt dræning. I tilslutningsdetaljerne er der lagt
særlig vægt på en tilfredsstillende varme- og fugtisolering, samt at kravene til brandmodstandsevne og
lydisolering er opfyldt. Beskrivelserne suppleres af illustrative konstruktionsskitser, beregningsskemaer og
dimensioneringstabeller.
Mangler du en retro postkasse til huset, så er den gode klassiske postkasse, med nemt vippelåg her.
Bioenergi. Desuden handler vi med bjælkehuse, havehuse, drivhuse, brænde og mange andre byggematerialer
Kombo tegner og leverer individuelle byggeløsninger. NaturSuiter. Træpiller er det miljøvenligste alternativ
til opvarmning af småhuse, mindre virksomheder, landbrug, etc. Kontakt os og få vejledning og priser her ☎ Vi
har både træpillefyr og stokerfyr til konkurrencedygtige priser Forside Pindemosen haveforening i Helsingør.
Vi giver altid en fast pris på vores byggerier, så der ikke kommer nogle økonomiske overraskelser. Problemet
opstår, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for at … Hvorfor skal vi bruge limtræ. dk. Det er helt uden for
vort ansvarsområde om spærene opstilles, forankres og afstives korrekt. Det sker gennem

myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til bygge- og boligsektoren. Bioenergi. Vi har siden 1997
udviklet udrustning for nem og bekvem håndtering af brændselspiller. Thisted-afdelingen - Vilsbøll &
Poulsen MAA A/S, Dragsbækvej 80, 7700 Thisted Ringsted Spærfabrik A/S har intet ansvar for forankring og
afstivning af spærene. Det er helt uden for vort ansvarsområde om spærene opstilles, forankres og afstives
korrekt. Lemvig-afdelingen - Vilsbøll & Poulsen MAA A/S, Vestergade 27, 7620 Lemvig. Vi har siden 1997
udviklet udrustning for nem og bekvem håndtering af brændselspiller.

