Mobile løsninger bygd for barske forhold

Mobile letthus til ulike formål

Bygd for barske forhold

Letthus AS er en norsk leverandør av mobile
arbeidsbrakker til bygg- og anleggsbransjen. Vårt
mål er å utvikle og produsere de mest solide og
brukervennlige løsningene på hjul. I samarbeid
med våre kunder, leverandører og Arbeidstilsynet
har vi i Letthus lykkes med dette.

Letthus leverer norskproduserte produkter med
høy kvalitet og lav vekt. Alle våre løsninger har
solide understell og støttebein som også er
produsert i Norge. Alle komponenter blir festet
med skruer og bolter. God isolasjon, PVC-vinduer
med to lags energiglass og norskproduserte dører
med brutt kuldebro gjør våre produkter rustet for
norske, barske forhold. Uansett årstid.

Resultatet er mobile, fleksible løsninger for ulike
formål og bruksområder – fra hvilebrakker og
boligvogner til helikopterbrakker, telehytter og
isolerte hus. I tillegg skreddersyr vi instrument
kabiner, kontor, spesialvogner og annet etter
kundens ønsker og behov.
Letthus er lokalisert med egen fabrikk i Rindal i
Møre og Romsdal. Vår sentrale plassering gir oss
gode transportforbindelser til resten av Norge.
Vi leverer til ulike kunder og prosjekter over hele
Norge inkludert Svalbard og Antarktis.

Våre elementer har god isolasjon og styrke.
Sandwichkonstruksjon med stenderverk av tre,
oppskummet polyurethan og vedlikeholdsfrie
glassfiberplater. Glassfiberplater innvendig og
utvendig gjør løsningene enkle å rengjøre og vedlikeholde.
Dessuten har Letthus alltid reservedeler på lager,
dersom du skulle ha behov for utbedringer eller
har behov for ekstrautstyr.
Vi leverer også utstyr til hytte, bobil og caravan.

Tlf. 71 66 46 30
E-post: kontakt@el-co.no
www.el-co.no

Spisevogner og boligvogner
Letthus leverer et bredt spekter av spisevogner og boligvogner, som kan
tilpasses ulike behov. Alle spisevognene har bord, stoler, toalett, kjøleskap
og kaffetrakter.
Standard modellutvalg
Letthus 301 Økonomi - Innred etter ønske.
Letthus 303 - Vogn for inntil 4 personer.
Letthus 373 - Vogn for inntil 5 personer.
Letthus 433 - Vogn for inntil 6 personer.
Letthus 493 - Vogn for inntil 5 personer og avdelt garderobe.
Letthus 613 - Vogn for inntil 6 personer og avdelt garderobe.
Letthus 750 - Boligvogn med to soverom, kjøkken, spiseplass, 		
dusj/toalettrom og tørkerom.
Vi tilbyr skreddersøm etter kundens behov.
Se vår nettside www.letthus.no for mer informasjon og bilder

Service/vedlikehold og produksjon av deler

Sollid Mek
verksted AS

Maskinering - Plate-/ Sveis - Overflatebehandling
Industriveien 27 6650 Surnadal 71 66 16 01 post@sollidmek.no

www.sollidmek.no

Entreprenørvogner
Letthus leverer entreprenørbrakker med eget verktøyrom
og s olid stålreol, FG-godkjent dørlås på døra og kabel
gjennomføring i gulv til aggregat. Brakkene har toalettrom
og oppholdsrom med spisebord, stoler, kjøleskap og
kaffetrakter.
Modeller:
373 Entreprenørvogn inntil 5 personer.
433 Entreprenørvogn inntil 6 personer.
Kan også leveres i andre størrelser.

Helikopterbrakker
Vi skreddersyr brakker til bruk ved utbygging av kraftlinjer
på fjellet. Spiseplass, kjøkken, soverom og sanitær gir
mulighet for å bo over tid. Kabinene har lav vekt og kan
flys med helikopter. Gjennomgående stålstag med løfteøye
i topp, som er anbefalt av helikopterbransjen.

Toalettkabiner
Våre toalettkabiner leveres på hjulunderstell eller på
H-profiler i aluminium. Kabinene leveres med tanktoalett
300 liter, hjørnevask med fotpumpe og vannkanne. Kan
også leveres med tømmestuss.

Kvalitet til riktig pris

Lim til treindustrien
Smeltelim • PVAC Trelim • PUR Lim

Vestsideveien 3 A, 3403 Lier • Tlf. 32 84 92 60 • post@industrilim.no
www.industrilim.no

Vedlikeholdsfrie løsninger
Dører, vinduer, glassrekkverk

Østre Rosten 86, 7075 Tiller • Tlf. 95 10 15 60
E-post: post@roko.as • www.roko.as

Telehytter og isolerte hus

Kabelskjøtevogner

Letthus produserer telehytter og isolerte hus til
bruk som sendestasjon for mobiltjenester. Dette er
permanente løsninger, som står på fjelltopper. Vi tilbyr
skreddersøm av kundetilpassede løsninger.
Kan leveres med Roxtec kabelgjennomføringer.

Vi leverer mobile vogner for kabelskjøting og sende
stasjoner for mobil, tele og datanett.
Vognene gir sikker beskyttelse av alt utstyr, og har
plass til inntil to personer.

Eksempler på kunder som vi leverer telehytter til:
Telecombransjen, kraftutbygging, forskning og
energiverk.
Se vår nettside www.letthus.no for mer informasjon.

Fleksible kabel- og
rørgjennomføringer
+47 67 87 08 50
roxtec.com/no

Norskproduserte våtromsog hygienedører med

30 års garanti mot råte
og fukt

www.kvanne-industrier.no
post@kiasdoren.no
Produsent: Kvanne Industrier AS
Industrivegen 53, 6652 Surna • Tlf. 71 66 36 89

Rindalslina 891
6657 Rindal

Tlf: 71 66 53 60
Faks. 71 66 53 73

post@letthus.no
www.letthus.no

Eie eller leie?

Leverandør av komplette understell til Letthus AS
Spesialist på tynnplatebearbeiding med en
avansert og automatisert maskinpark.
Vi tar på oss oppdrag i et bredt spekter fra
utvikling og konstruksjon frem til produksjon og
sluttmontering.
Våre produksjonsmetoder:
Laserskjæring • Stansing • Klipping
Knekking • Sveising • Sandblåsing
Lakkering • Montering.
Produksjon og salg av tilhengere

Gunnar Hippe as • Tlf. 62 35 98 50 • Gammelvegen 6 B, 2390 Moelv • E-post: firmapost@ghippe.no
www.ghippe.no

•105647 • www.jsnorge.no

Våre produkter kan også leases gjennom Sparebank 1
eller din egen bankforbindelse. Du kan regne ut hva det
vil koste med vår leasingkalkulator på vår hjemmeside!

