
ARBEIDSBRAKKER
med solid kvalitet for norske forhold



Letthus
Vi produserer fleksible løsninger 
etter mål og ønsker.

303 373 433 493 613
UTSTYR

303 373 433 493 613
220 V 16 A X X X
220 V 32 A X X
Dobbel stikk 4 4 4 6 6
Lyspunkt 2 3 3 4 4
Panelovn 1000 W 1 1 1 1 1
Ribberørsovn 1 1 1 1 1
Småromsovn 1 1 1 1 1
Toalettrom X X X X X
Hjørne plastservant X X X
Stålvask X X
25 L Vannkanne X X X X X
Elektrisk pumpe X X X X X
Takluke X X
Overskap X X
Toalettpapirholder X X X
Knaggrekke X X X X X
Hjelmhylle X X X X X
Tørkebenk m/ribberørsovn X X X X X
Bord (fastmontert) X X X X X
Stol med rørben 4 5 6 5 6
Garderobeskap 300 mm 5 6
Skillevegg med skyvedør X X
Trapp over drag X X X X X
Caravanvindu med rull-
gardin og myggnetting 
1000 x 800 mm

1 1 1 1 1

Aluminiumsdør 2 2 2 2 2

TILLEGGSUTSTYR
Utvendig:
Takluke, vindusgitter, slå

Diverse:
Førstehjelpsskrin, avfallsbøtte, 
hjelmhylle, oppslagstavle

Vann:
VVT, vannvarmer 5L, vann-
tank 200 L, 12V pumpe 
m/omformer, gjennom-
strømningsvarmer

Toalettrom:
Thetford kasettoalett, WC, 
forbrenningstoalett, tank-
toalett, kverntoalett, 
vacuumtoalett, såpedispenser, 
papirholder, speil

Kjøkken/Interiør:
Kjøkkenbenk, nedfelt vask, 
kjøleskap (el. eller gass), 
kokeplate, gassbluss.
Benkeplate, overskap, benke-
skap, rengjøringsskap, sitte-
benk m/skaiputer, seng

Lys og varme:
Lysarmatur, panelovner, 
ribberørsovn, tørkeskap, 
trumatic gassvarmer, diesel 
båtovn, sentralvarme, vedovn, 
brannslukker, mm.

En effektiv arbeidsdag med trivelig arbeidsmiljø!
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MODELL
301-371-431-491 og 611

leveres uten innredning 
eller med ønsket 

innredning. Lys og 
varme er inkludert.

MoDELLER oG UTSTYR



MÅL oG VEKT
Modell 301/303 371/373 431/433 491/493 611/613
Max totalvekt kg 1300 1300 1300 2000 2000
Lengde innv. mm 2920 3640 4240 4850 6020
Total lengde mm 4840 5540 6150 6935 8135
Aksling Enkel Enkel Enkel Boogie Boogie
hjuldimensjon 155/13. helårsdekk. Total høyde: 3050 mm. Bredde innv.: 2370 mm. Total bredde: 2470 
mm.
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TEKnISKE DATA

Våre produkter leveres med hvite takplater og lyse 
dekorplater på veggene. 

Langvegger
Tykkelse 42 mm. 37 mm ved aluminiumscoil på 
begge sider.
36 x 48 mm stendere, 36 mm polyuretan isolasjon, 
aluminiumscoil eller 6 mm dekorplate i caffelatte 
innvendig kledning og utvendig 3 mm finérplate 
med limt aluminiumscoil.

Kortvegger
Tykkelse 39 mm. 37 mm ved innvendig 
aluminiumscoil.
36 x 48 mm stendere, 36 mm polyuretan isolasjon, 
aluminiumscoil eller 6 mm dekorplate i caffelatte 
innvendig kledning og utvendig aluminiumscoil.

Gulv
Tykkelse 60 mm.
48 x 48 mm gulvåser, 
48 mm polyuretan isolasjon, 5 mm 
finér på begge sider, gulvbelegg.

Tak
Tykkelse 60 mm.
48 x 48 mm takåser, 48 mm polyuretan isolasjon, 
aluminiumscoil eller 6 mm hvit finérplate innven-
dig kledning og 5 mm finérplate utvendig kledning.
Taket er belagt med Protan takbelegg som er limt 
på finérplaten. Duken brettes rundt kantene og 
hjørnene sveises med varmepistol. Takrennene 
skrues deretter fast.

Understell
Understellet er helsveiset og varmgalvanisert med 
torsjonsfjæring, påløpsbrems og galvaniserte 
støttebein. Trapp over drag. Hjuldimensjon 155/13.
Som tilleggsutstyr kan vi levere:
•  Låsbar kulekobling
•  Reservehjul

DIMEnSjonER pÅ ELEMEnTER

Vegg, gulv og takelementer er bygget opp av en treramme. Rammen er kledd med 6 mm  dekorplate 
innvendig. Utvendig kles elementene med en trefiberplate med aluminiumscoil pålimt ytterst.

Elementene injiseres med polyurethanskum slik at 
våre letthus får unik styrke og isolasjon i forhold til 
vekt. Konstruksjonen limes og skrues sammen, fuges 
og omrammes. Det brukes kun galvaniserte og syre-
faste komponenter.

Letthuset leveres med åpningsbart caravanvindu 
1000 x 800 mm. Vinduet leveres med rullgardin og 
myggnetting som kan være godt å ha en varm som-
merdag.
Dørene er produsert i aluminium og leveres med 
dobbel pakning og Assa sylinderlås. Lysåpningen er 
på 630 mm. 

Tranportunderstellet er helsveiset og varmgalvani-
sert med torsjonsfjæring, påløpsbrems og galvaniserte støtteben. Som anleggsbrakke transporteres 
vognene uten registrering. Kunden besørger selv kaskoforsikring som dekker ansvar, skade, brann og 
tyveri hos eget forsikringsselskap. Lys er montert i henhold til kjøretøyforskriftene.



på jakt etter en hvile- eller spisebrakke ?
Våre standardmodeller av hvile- og spisebrakker blir produsert i 3, 4, 5 og 6 meters lengder. Vi har 
fleksible løsninger, og kan tilpasse Letthuset etter kundens mål og ønsker. Maks bredde kan være 2,45 
meter og maks lengde 8,60 meter. Våre Letthus har en god komfort og er lette å holde rene.

Vogn for asbestsanering

Et godt valg for entreprenører som vil ha mulighet til å ta oppdrag 
med asbestsanering. 
Den passer også godt som spisebrakke med dusjmulighet. Vi kan også 
levere asbestsaneringsvogner uten spiseplass. 

Slusen inkluderer dusj, vask og 2 stk vifter for avsug med utskiftbart 
mikrofilter.

Vi kan også levere entreprenørvogn på hjul med 
spiseplass, garderobe, toalett og verktøyrom.

Letthus kan ivareta et godt arbeidsmiljø i kulda.

Letthus flyttes med egen bil og gir fleksibilitet og effektivitet.
Letthus på hjul reduserer kostnadene dine og øker overskuddet.
Letthus har store flater som kan brukes til firmareklame. Vi bistår gjerne med å produsere og sette på 
dekor for deg.
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LETThUS

Asbestsaneringsvogn



P Sikker beskyttelse av teleutstyr

P produksjon etter deres mål og ønsker

P norskprodusert kvalitet

P Fabrikkproduksjon gir lav totalkostnad

P	Tilpasset heising og helikopterflyving

Instrumentkabin
Belagt med brennlakkert aluminiumscoil eller plastbe-
lagte stålplater. Protan takbelegg. Isolert aluminiums-
dør med dobbel pakning. Vi leverer kabiner fra 1,2 x 
1,2 meter og opp til 2,45 x 8,60 meter.
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Teknisk beskrivelse
Letthus sine produkter er bygget opp av våre 
sandwichelementer. 

Produktet har unik styrke i forhold til vekt 
og meget god isolasjon i forhold til 
elementets tykkelse og vekt.

På våre instrumentkabiner forsterkes alle 
vinkler med aluminiumsprofiler. 
Aluminiumsdørene våre er isolerte og har 
dobbel pakning. Brennlakkert aluminiums-
coil utvendig og protan takbelegg sikrer mot 
lekkasje og gjør produktene vedlikeholdsfrie. 
Alle våre produkter har lav vekt og kan for-
beredes for helikopterflyvning. 
Produktene skreddersyes og utstyres etter 
behovene til hver enkelt kunde.

Telehytter
Hyttene er kledd med liggende panel og saltak. Dør i 
aluminium eller stål. Hyttene gjør seg godt i terrenget 
og kan leveres impregnert eller ferdig malt.
Telehyttene er bygget opp med et skall av våre 
sandwichelementer. 

Et indre tak kledd med protan takbelegg og et ytre 
saltak gir dobbel sikkerhet for teleutstyr. 

Mange av våre kunder befinner seg i tele- og energi-
bransjen.

TELEhYTTE



med solid kvalitet for norske forhold

ToALETTKABInER
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Innholdsfortegnelse:
Tank, 300 liter  Speil
Plast hjørneservant  Tørkepapirholder
Vannkanne, 25 liter  Stråleovn
Fotpumpe   Avfallsbøtte

Vi leverer også toalettkabiner på hjulunderstell. Løfteører og føringer for 
truckgafler er også standard på toalettkabin med hjulunderstell.

Standard toalettkabin Toalettkabin på hjul Toalettkabin med 
kledning/saltak

Bredde 1280 mm 1870 mm 2002 mm
Lengde 1180 mm 2700 mm 2005 mm
Høyde 2450 mm 2900 mm 2800 mm

Teknisk Informasjon

omramming:
3 mm galvaniserte stålprofiler
Føringer for gaffeltruck
4 stk heisører

Våre toalettkabiner er utviklet spesielt for festivaler, 
anlegg- og utleiemarkedet. 

Som bildet viser leveres toalettkabinen med stålramme i 
bunn og føringer for truckgafler. Det er løfteører i topp. 
Toalettkabinene kan også leveres med hjulunderstell.

Kabinene er isolerte og har plastbelagte galvaniserte 
stålplater som indre og ytre kledning. Tanken har en 
kapasitet på 300 L. Tanktoalettet har utlufting over tak. 
Tømming av tanken gjøres med slamsugerbil.

Toalettkabiner kan også leveres med utvendig kledning 
og saltak. Denne løsningen har også stålramme i bunn 
med føringer for truckgafler.

Toalettkabiner kan også leveres med vann-
klosett, kverntoalett og forbrenningstoalett.



Kontor og lettrigg bygges av våre lettvekt sandwichelementer. Et formannskontor eller pauserom kan lett 
flyttes med truck. Kontoret kan leveres med trepanel (se bildet), eller med aluminiumscoil slik at 
letthuset blir vedlikeholdsfritt.

Liggende panel og saltak kan også velges slik som på vår 
telehytte.

Kontorer/lettrigg kan også innredes som overnattings-
brakke.

Kabinene skreddersyes og utstyres etter behovene til 
hver enkelt kunde.

KonToR/LETTRIGG
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Kontorvogn levert til Andøya Testcenter.



Letthus Rindal AS - 6657 Rindal
Tlf. 71 66 53 60 - Fax 71 66 53 73

E-mail: post@letthus.no

www.letthus.no
VULLUM Design as - Rindal - 71 66 50 80. Fotorealistiske illustrasjoner: Kontur  L.
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Letthus Rindal AS er en norsk produsent av 
mobile hvile- og spisebrakker, sanitærvogner, 
asbestvogner, toalettkabiner, telekabiner, 
telehytter, kontorer, spiserom m.m.

Letthus Rindal AS tok over produksjonen fra 
Moelven i 1992, og fra vår fabrikk leverer vi til 
hele Norge. Vi sender med bil ofte til Trondheim, 
Oslo og Østlandsområdet. Når det gjelder frakt 
nord og vestover blir det ofte sendt med båt.

Har du et spesielt behov, kan vi produsere en 
unik løsning for deg.

Produktene er godt representert i bygg- og 
anleggsbransjen.

Eksempler på produkter som er blitt tilpasset 
kundenes behov:
• Skogshytter 
• Linkstasjoner for mobilnett 
• Telekabiner/hytter til leverandører av 
 bredbånd, telefoni og kraftverk 
• Overnattingsvogner med dusjrom

• Vaktbu 
• Forskningsstasjoner i Antarktis, Svalbard og  
 Grønland 
• Målebuer i Vietnam
• Kontor

Leasing
Våre produkter kan leases gjennom en leasing-
avtale på 36 mnd eller 60 mnd.

Ved leasing skilles det mellom eierskap og 
bruksrett. Det er leasingselskapet som eier selve 
leasingobjektet, mens det er bedriften som har 
bruksretten. For denne bruksretten betaler 
bedriften et avtalt beløp per måned.

Leasing kan være skattemessig gunstig i mange 
tilfeller, og man får fordelt innkjøpskostnadene 
over flere år.

Vi trenger deres organisasjonsnummer for å 
kunne gi Dem et eksakt leasingtilbud. Leasing-
selskapet stiller krav om at bedriften kan vise til 
et regnskapsår.


