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1950-tal,

Idag,

        och industrin blomstrar i ett  
Sverige som återhämtat sig efter andra världskrigets slut. 

Det här är årtiondet som den första charterresan an-
kommer till Mallorca och Sveriges television startar sina 
TV-sändningar. På Råsunda spelas en VM-final i fotboll. 
Brasilien mot Sverige och Brasilien vinner. Men "that́ s 
all right" sjunger Elvis Presley i sin skivdebut och skriver 
in sig i historien som The King of rock'n'roll.

Än är tiden inte inne för högertrafik, men i Stockholm 
invigs T-centralen och i södra Sverige, landets första 
motorväg. Lite längre norrut, i utkanten av Borlänge i 
Dalarna, börjar ett litet företag skriva sin historia. En 
historia om kärleken till timmer, hantverk och hus.

             mer än ett halvt sekel sedan starten,  
är vi fortfarande Sveriges ledande timmerhustillverkare, 
med kunder även utanför Sveriges gränser.

Vi har utökat vårt sortiment till att omfatta över 30-talet 
standardmodeller men även oändliga kundanpassningar.  
Vi tillverkar idag allt från rejäla friggebodar och små 
fjällstugor till designade funkisvillor och herrgårdlika ski 
lodges. Vår hantverksskicklighet erbjuder stor flexibilitet 
och hög kvalitet. Vi kan skapa ditt drömhus precis som 
du vill ha det.

Vi har förfinat våra byggmetoder och strävar efter att 
bygga så miljövänligt som möjligt. Våra hus är idag 
klimatsmarta tack vare den robusta konstruktionen av 
trä med mycket isolering. Våra block produceras på ett 
hantverksmässigt sätt, klimatskyddat och transporteras 
direkt till byggplats med utvalda transportörer som till- 
sammans med våra egna montörer på ett enkelt och 
snabbt sätt får huset tätt och skyddat från väder och vind. 

Det finns en sak vi inte tummar på. Vi vill bevara känslan 
av äkta timmer och bygger våra hus med Sveriges bästa 
värmetimmerpanel. Trots all ny teknik har vi valt att på 
ett traditionellt hantverksmässigt sätt bygga våra hus med 
handkraft. Det ger den där unika känslan som vi vill att 
våra timmerhus ska ha. För oss är det inte bara trädens 
historia vi bygger in i varje hus, det är även en del av vår 
och din historia också. 

timmer
hantverk 

& hus

Om kärleken till

Våra hus är idag  
klimatsmarta tack vare  

den robusta konstruktionen 
av trä med mycket isolering.

Trots all ny teknik har vi 
valt att på ett traditionellt 

hantverksmässigt sätt bygga 
våra hus med handkraft.
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Ark
Ark är samlingsnamnet för alla hus som börjar med ett tomt blad, 
ett ark där inget är förutbestämt. Tillsammans med våra arkitekter 
skapar du ditt drömhus, precis som du vill ha det. Få begränsningar  
men oändliga möjligheter. Vi finns med dig hela vägen, med den  
experthjälp som kan behövas. 
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Inspiration
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Frihet
På kommande sidor hittar du ett stort urval av våra husmodeller. Om 
du inte hittar någon som passar, titta in på hemsidan för ytterligare 
modeller och inspiration. Tack vare hantverkskunnande, att vi bygger 
våra hus för hand och har lång erfarenhet av att göra detta, så kan vi 
anpassa samtliga modeller efter dina önskemål och behov.

Frihet för oss innebär att du kan påverka modellen du väljer och göra 
en mängd olika val och justeringar. Allt från att flytta ett fönster till 
att omvandla en del av huset till en uthyrningslägenhet. Vi erbjuder 
stor flexibilitet, vilket betyder stor frihet för dig. Tillsammans skapar 
vi ditt drömhus, precis som du vill ha det.
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Arlanda
En modern husmodell med stora fönsterytor och högt i tak  
som tillsammans med den öppna planlösningen skapar 
ljusa och sociala ytor med spännande vinklar. Modellen  
erbjuder hela fyra sovrum som delats upp i en del med 
masterbedroom med eget badrum och gott om förvaring 
samt en avskild "barndel" med eget allrum.

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 6 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 141 m2

Byggnadsarea: 164 m2

Bo
sta

ds
hu

s



14 15

Sadeln
Sadeln är en av våra nyare modeller och är ett klassiskt 
timmerhus med moderna attribut. Ett rymligt enplans- 
hus med full takhöjd och stort fönsterparti i allrummet. 
Den populära öppna planlösningen mellan kök och all-
rum ger möjlighet till gemenskap. Sadeln har fyra sovrum, 
ett mindre badrum med dusch samt ett större som rymmer 
en bastu. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 150 m2

Byggnadsarea: 175 m2
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Dellen
Ett traditionellt enplanshus som under åren har blivit 
mångas favorit. Tack vare öppen planlösning och full  
takhöjd får du tillgång till alla viktiga funktioner på liten 
yta utan att förlora rymd och ljus. Stora fönsterpartier ska-
par en länk mellan inne och naturen utanför. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum) 
Golvyta: 99 m2

Byggnadsarea: 120 m2
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Den öppna ytan mellan 
kök och vardagsrum 
skapar värme och trivsel.
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Lönn
Ett modernt vinkelhus med stor personlighet och attityd.  
Den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum 
passar alla som vill ha en stor yta att umgås på och som 
gillar en modern stil och planlösning. Här är full takhöjd 
och ett stort fönsterparti, som tillsammans bidrar till ljus 
och härlig rymd.

Fakta
Hustyp: 1-planhus 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 123 m2

Byggnadsarea: 142 m2
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Asp
Stilren och funktionell är ord som kännetecknar vår 
husmodell Asp. Ett funkishus med timmerpanel är en 
spännande kombination där moderna linjer möter tidlösa  
material. Här är gemenskapen central. Det stora allrum-
met, med generös öppning till köket, länkar samman alla 
rummen. Modellen har tre sovrum i fil. Loftet ger möjlig-
het till ett extra allrum, en mysig spelhörna, bibliotek eller 
kanske en extra sovplats? Kontoret/gästrummet kan lätt 
göras om till ett till WC/D och förrådet intill badrummet 
kan göras om till bastu, om så önskas.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (3 st sovrum, med möjlighet till 5 st)
Golvyta: 132 m2 (plan 1: 120m2, loft: 12 m2)
Byggnadsarea: 147 m2

Ett funkishus, med samma 
robusta känsla som ett timmerhus
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Alstern+
Alsterns klassiska timmerhuscharm har lockat många  
genom åren och husmodellen är vår största i kategorin, 
med ett väl tilltaget loft. Med hela fyra rymliga sovrum 
och stora gemensamhetsutrymmen lockar det den stora 
familjen, eller släkten som vill umgås tillsammans på se-
mestern. Stora fönsterareor och högt i tak skapar öppna, 
ljusa ytor att trivas på. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (4 st sovrum) 
Golvyta: 187 m2 (plan 1: 121 m2, loft: 66 m2)
Byggnadsarea: 143 m2
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Ett timmerhus 
som ger intryck
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Rättviken
Drömmer du om ett hus med gammaldags charm? Rätt-
viken är ett genuint sekelskifteshus med glasveranda och 
vackra pardörrar. Planlösningen är klassisk, med sovrum på 
övre plan och gemensamhetsytor på nedre. En traditionell 
timmervilla med moderna attribut. Rättviken är dåtid och 
nutid i skön förening.

Fakta
Hustyp: 1,5-planshus 
Antal rum: 5 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 138 m2 (plan 1: 74 m2, plan 2: 64 m2)
Byggnadsarea: 88 m2
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Omtyckt klassiker med 
effektiv planlösning



26 27

Storsjön
Storsjön är ett robust och modernt timmerhus. Det är väl 
tilltaget med fyra sovrum och har stora gemensamhetsytor 
på både övre- och nedre plan. Vardagsrummet på övre plan 
har full takhöjd och fantastik utsikt genom de stora fönst-
ren. Stilen passar fint in i fjällmiljö, men med sitt moderna  
uttryck passar modellen lika bra i stadsnära lägen. 

Fakta
Hustyp: Sluttningshus 
Antal rum: 6 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 166 m2 (sluttningsplan: 83 m2, plan 1: 83 m2)
Byggnadsarea: 117 m2
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Hållö
En spännande och exklusiv villa med fokus på kvalitet 
och stora rum. Stilen är lyxig och modern. Den rymliga 
känslan upplevs redan i hallen, som har full takhöjd. På 
nedervåningen ligger kontor, vardagsrum och matrum i 
fil, alla med stora fönsterdörrar mot gården. Köket är väl 
tilltaget med både köksö och skafferi. På övervåningen 
finns ett allrum och fyra sovrum, varav ett med stor walk 
in closet som leder till det egna badrummet. Dessutom 
finns här ett större badrum med bastu.

Fakta
Hustyp: 2-planshus 
Antal rum: 8 rok (4 st sovrum, med möjlighet till 6 st)
Golvyta: 242 m2 (plan 1: 130 m2, plan 2: 112 m2)
Byggnadsarea: 148 m2
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Viken
Ett modernt timmerhus med inbjudande planlösning för 
dig som vill ha stora, öppna sociala ytor. På nedre plan möts 
du av en rymlig hall med många förvaringslösningar. Ett 
stort välkomnande kök som tillsammans med matrummet 
och vardagsrummet i fil skapar förutsättningar för sociala 
sammankomster. Många stora ljusinsläpp ger ljus och kon-
takt med naturen utanför. På övre plan ryms den mer 
privata delen med tre sovrum och stort allrum. Snedtak 
och öppet till nock ger rymd åt övervåningen. En del av 
klädkammaren kan delas av och ge plats åt en bastu om 
så önskas. 

Fakta
Hustyp: 2-planshus 
Antal rum: 6 rok (3 st sovrum, med möjlighet till 4 st)
Golvyta: 167 m2 (plan 1: 90 m2, plan 2: 77 m2)
Byggnadsarea: 105 m2
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Silvergran
Ett rymligt och välplanerat timmehus med två samman-
byggda huskroppar. Det påminner om äldre gårdar där 
hus byggts ihop efterhand, när behovet av mer yta har 
ökat. Här finns inte mindre än fem sovrum, varav ett som 
är avskilt med walk in closet och egen WC/Dusch. Öppen 
planlösning med vardagsrum/kök med stora fönsterpartier, 
(braskamin) och högt i tak samt en lyxig relaxavdelning 
med bastu.

Fakta
Hustyp: 2-planshus 
Antal rum: 6 rok (4 st sovrum, med möjlighet till 5 st)
Golvyta: 201 m2 (plan 1: 151 m2, plan 2: 50 m2)
Byggnadsarea: 180 m2
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Tallen
Letar du efter ett lite mindre fritidshus är Tallen perfekt. 
Det är välplanerat, har generösa fönsterpartier och öppen 
planlösning. Det gör att det både är praktiskt och upplevs 
större än vad det är. Modellen är inspirerad av klassiska  
timmerhus, men med en modern touch. Huset är perfekt för 
den mindre familjen och smälter fint in i de flesta miljöer.

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 3 rok (2 st sovrum)
Golvyta: 60 m2

Byggnadsarea: 70 m2
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Tallen 77
Tallen 77 är Tallens storasyster. Förutom att det har ytter-
ligare ett sovrum rymmer det även en relaxdel med bastu.
Det är välplanerat, har generösa fönsterpartier och öppen 
planlösning. Det gör att det både är praktiskt och upplevs 
större än vad det är. Modellen är inspirerad av klassiska 
timmerhus, men med en modern touch. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 77 m2

Byggnadsarea: 89 m2
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Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalk är en generös och inbjudande modell med 
funkiskänsla som kombinerar det moderna i form av 
planlösning, takkonstruktion och generösa glaspartier 
med tidlösheten hos timmerpanelen. En storstuga med 
öppen planlösning och fönsterpartier från golv till tak 
skapar rymd. Den mer privata sovdelen med tre sovrum 
avskiljs från gemensamhetsytorna genom det kombinera-
de WC/D/Apparatrummet. Den lilla ytan till trots ryms 
både bastu och goda förvaringsmöjligheter. 

En svart fasadfärg ger ett 
modernt uttryck. Använder 
du istället en järnvitriolfärg, 
kan du få timret att gråna 
och får då ett uttryck som 
annars bara väder och vind 
kan ge upphov till.

Svart & modernt,
eller grått & väderbitet?

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 67 m2

Byggnadsarea: 84 m2
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Pil
Pil är vårat mest sålda fritidshus genom tiderna. Med sin 
enkla, klassiska utformning och lilla byggnadsarea passar 
det på de flesta fritidshustomter. Öppen storstuga med 
rymd tack vare stora ljusinsläpp och snedtak. Trots sin lilla 
yta ryms tre sovrum, kombinerad wc/d och bastu.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 87 m2 (plan 1: 70 m2, loft: 17 m2)
Byggnadsarea: 82 m2
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Vårt mest sålda 
fritidshus med 
ännu mer ljus.
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Klövsjö
Klövsjö är Härjedalens något mindre lillasyster. Trots sin 
storlek får det plats många. Storstugan/köket känns rym-
ligt tack vare stora fönsterpartier, högt i tak och länken till 
loftet. I denna lilla pärla ryms två sovrum och möjlighet 
att avskilja ett till på loftet för extra bäddar. Kombinerat 
apparatrum och dusch/WC och självklart en bastu. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 78 m2 (plan 1: 56 m2, loft: 22 m2)
Byggnadsarea: 69 m2
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Härjedalen
Ett litet men ändå rymligt fritidshus med riktigt smart 
planlösning tack vare en loftdel. Här finns kök och  
storstuga med stora fönsterpartier och full takhöjd. Den 
privata delen rymmer tre sovrum och badrum med bastu. 
Loftdelen rymmer både ett större sovrum, ett litet allrum 
och förråd. Tack vare sin smidiga storlek och enkla form, 
passar huset i princip varsomhelst.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 99 m2 (plan 1: 69 m2, loft: 30 m2)
Byggnadsarea: 83 m2
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Fjällbjörken
En vacker och tidlös husmodell som smälter in fint i till 
exempel fjällmiljö. Husets yta är fördelad på ett mycket 
effektivt sätt, vilket gör att man kan få plats med hela fyra 
sovrum och många bäddar. Den trevliga och generösa stor-
stugan med sina många fönster och fulla takhöjd, binder 
ihop de båda våningsplanen och ger kontakt med naturen 
utanför. Många spännande vinklar ger huset karaktär.  

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 6 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 104 m2 (plan 1: 71 m2, loft: 33 m2)
Byggnadsarea: 85 m2

Ljus och rymd 
i effektiv planlösning
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Lind+ är ett av våra mest populära fritidshus. Det är ett  
litet med ändå väldigt rymligt hus som har fina gemensam-
hetsytor med härligt ljusinsläpp genom de stora fönstren. 
Ryggåstaket i storstugan ger känslan av att huset är större 
än det är i verkligheten. Tre sovrum samt möjlighet till 
bäddar på loftet gör att huset passar både den lilla och 
större familjen. Förrådet kan med lätthet göras om till en 
extra toalett. En riktig pärla för sjö och fjäll!

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 101 m2 (plan 1: 88 m2, loft: 13 m2)
Byggnadsarea: 105 m2

Lind+
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Fjällvråken
Fjällvråken är ett spännande hus med genomtänkt planlös-
ning och mycket rymd på liten yta. Storstugan är sepa- 
rerad från övriga huset och sammanlänkas med de privata 
delarna genom den rymliga hallen. De stora fönsterparti-
erna och fönsterdörren öppnar upp till den takade altanen 
utanför och binder samman ute och inne. Fyra sovrum 
ger möjlighet till många bäddar för eget bruk eller för ut-
hyrning. 

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft 
Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 112 m2 (plan 1: 87 m2, loft: 25 m2)
Byggnadsarea: 120 m2
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Hovde
Hovde är en av våra mest älskade husmodeller i fjällmiljö och 
har allt man kan önska för en lyxig och trivsam vistelse 
i fjällen. Den rymliga storstugan är sammanlänkad med 
köket och ger plats för många. Stora fönsterpartier skapar 
rymd. Väggen mellan storstuga och bibliotek kan öppnas 
upp, för ytterligare utrymme. Eller så kan biblioteket om-
vandlas till ett sovrum för fler bäddmöjligheter. Gott om 
plats att förvara och torka utomhuskläder finns i och med 
den stora tvättstugan som har en praktisk egen ingång. 
Stor relaxavdelning med bastu, möjlighet till snöbad och 
avkoppling gör Hovde till det ultimata fritidshuset. Fyra 
sovrum på övre plan sammanlänkas med bottenvåningen 
genom balkongen. Tillhörande eget badrum och bra för- 
varing finns också på övervåningen. 

Fakta
Hustyp: 1,5-planshus 
Antal rum: 7 rok (5 st sovrum)
Byggnadsarea: 120 m2

  Golvyta: 165 m2

  (plan 1: 102 m2, plan 2: 63 m2)
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Syrén
Med inspiration från de gamla hälsinge- och dalagård- 
arna är Syrén ett klassiskt timmerhus med rötterna i den 
svenska traditionen. Huset har farstukvist med pardörrar 
och många fönster på traditionellt vis. Storstugans öppna  
planlösning ger utrymme för gemenskap och trivsel. 
Huset förenar genuin träkänsla med ett modernt och  
lättskött boende. 

Fakta
Hustyp: 1,5-planshus 
Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 102 m2 (plan 1: 61 m2, plan 2: 41 m2)
Byggnadsarea: 72 m2
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Hassel
Allt som du förväntar dig av en fjällstuga hittar du i vår 
parhusmodell Hassel. Höga fönsterpartier i kök/storstuga, 
som delvis har full takhöjd, ger en trivsam plats att umgås 
på. Efter dagens aktiviteter kan man krypa in i den vär-
mande bastun eller koppla av framför braskaminen. Trots 
en totalyta på 97 m2/lägenhet, så får man känslan av huset 
är mycket större tack vare den genomtänkta planlösningen. 
Här finns plats för minst 6 bäddar. 

Fakta
Hustyp: Parhus, 1,5-planshus 
Antal rum: 5 rok/lgh (4 st sovrum/lgh)
Golvyta: 97 m2/lgh (plan 1: 61 m2, plan 2: 36 m2)
Byggnadsarea: 149 m2
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Många av våra fritidshus är förberedda för att byggas med 
sluttningsvåning. Prata med en säljare om möjligheten.

Lind+
Vårt Lind+ i sluttningsvariant, generöst tilltaget med gott 
om plats för en stor familj eller gäster. På bottenplan finns 
förutom en praktisk skidentré också en relaxdel med bastu  
och ett stort allrum. På entréplan finns storstuga och kök 
i öppen planlösning och två balkonger, som skapar ett  
skyddande tak till uteplatserna under. De vackra panorama- 
fönstren släpper in mängder av ljus och ger samtidigt en 
oöverträffad utsikt.

Fakta
Hustyp: Sluttningshus 
Antal rum: 8 rok (5 st sovrum)
Golvyta: 183 m2 

(sluttningsplan: 82 m2, plan 1: 88 m2, loft: 13 m2)
Byggnadsarea: 122 m2

souterräng
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Planritning för loft (ej skalenlig).
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Wikbacken 1

Fakta
Hustyp: Sluttningshus 
Antal rum: 10 rok (8 st sovrum)
Golvyta: 238 m2 (sluttningsplan: 118 m2, plan 1: 120 m2)
Byggnadsarea: 165 m2
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Högt upp på en bergssida i Åre hittar du fjällområdet 
Wikbacken. En plats som kännetecknas av fantastisk ut-
sikt, natur och tradition i harmoni. Det är denna plats 
som inspirerat till våra husmodeller med samma namn. 
Wikbacken 1 är ett sluttningshus där vi lagt extra fokus 
på stora fönsterpartier, praktiska lösningar och mysiga  
gemenskapsutrymmen. Huset har anpassats för att ge dig 
det bästa av din fjällvistelse och går självklart att skräddar-
sy efter dina önskemål. Husmodellens storlek möjliggör 
att avskilja en del för uthyrning, generationsboende eller 
gemensamt ägande med släkt och vänner.
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Högt upp på en bergssida i Åre hittar du fjällområdet 
Wikbacken. En plats som kännetecknas av fantastisk  
utsikt, natur och tradition i harmoni. Det är denna plats 
som inspirerat våra husmodeller med samma namn.  
Wikbacken 2 är ett sluttningshus med öppen planlös-
ning, högt i tak och stora fönsterpartier. Ett hus byggt för  
sociala umgängen med plats för många. En trappa ner 
finns både möjlighet för avskildhet i allrummet, plats att 
vila i något av de fyra av husets fem sovrum och gott om 
utrymme för att ställa ifrån sig skidor eller annan utrust-
ning som kännetecknar en bra fjällvistelse. Här finns också 
stor relax och bastu med utsikt. 

Fakta
Hustyp: Sluttningshus 
Antal rum: 8 rok (5 st sovrum)
Golvyta: 262 m2 (sluttningsplan: 130 m2, plan 1: 132 m2)
Byggnadsarea: 186 m2

Wikbacken 2
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Vemdalen
Ett vackert parhus för en sluttande tomt. Det övre planet 
har öppen planlösning mellan storstugan och köket, fina 
fönsterpartier och högt i tak. En trappa ned finns tre av 
de fyra sovrummen, ett allrum och även en relaxavdelning 
med stor bastu.

Fakta
Hustyp: Parhus/sluttningshus 
Antal rum: 6 rok/lgh (4 st sovrum/lgh) 
Golvyta: 101 m2/lgh (sluttningsplan: 50 m2, plan 1: 51 m2)
Byggnadsarea: 146 m2
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Enen
Funderar du på att bygga ett attefallshus? Ta en titt på Enen! 
Här ryms inte mindre än två sovrum, klädförvaring, bad-
rum samt kök och allrum. Planlösningen är optimerad för 
att maximera boytan på bästa sätt. Enen är liten och smart 
med samma gedigna kvalitet som alla våra timmerhus. Precis 
som resten av våra husmodeller är Enen modifierbar och kan  
anpassas efter dina behov och önskemål.

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 3 rok (2 st sovrum)
Golvyta: 24,2 m2

Byggnadsarea: 30 m2
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Komplementbyggnaderna levereras i 
grundutförande endast som stomme.

Alen

Bastu 2

Bastu 1

Bastu

Alen är vår mindre attefallsmodell. Precis som Enen har vi 
fått in mycket på liten yta och modellen går att modifiera 
på en mängd olika sätt beroende på användningsområde.

Vi gillar verkligen bastun. Ett bastubad är 
både avkopplande och stärkande. I många 
av våra husmodeller finns en bastu in-
byggd. Skulle det vara så att du inte har 
någon, har vi ett par fristående alternativ.

Fakta
Hustyp: 1-planshus 
Antal rum: 2 rok (1 st sovrum)
Golvyta: 20 m2

Byggnadsarea: 25 m2

Fakta
Golvyta: 11,7 m2 | Byggnadsarea: 15 m2

Fakta
Golvyta: 14 m2 | Byggnadsarea: 17,5 m2

Komplementbyggnaderna levereras i 
grundutförande endast som stomme.

Komplementbyggnaderna levereras i 
grundutförande endast som stomme.
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Garage 50
Våra garage har tagits fram för att matcha alla våra hus-
modeller. Men precis som våra hus kan de modifieras efter 
dina önskemål. Här presenterar vi vår grundmodell i fyra 
olika storlekar. 

Fakta
Hustyp: Garage  
Golvyta: 43,8 m2

Byggnadsarea: 50 m2
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Komplementbyggnaderna levereras i 
grundutförande endast som stomme.

Fakta 
Golvyta: 25,2 m2

Byggnadsarea: 30 m2

Garage 30

Fakta 
Golvyta: 34,6 m2

Byggnadsarea: 40 m2

Garage 40

Fakta 
Golvyta: 20,2 m2

Byggnadsarea: 25 m2

Garage 25
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Handplockat
Vi har valt några av våra mest populära modeller genom åren och  
samlat under namnet handplockat. Förutom modellerna har vi plockat  
ut de mest populära konstruktionsvalen. På så sätt gör vi din resa till 
drömboendet enklare, snabbare och till en lägre kostnad, självklart 
med samma välkända kvalitet.

Husmodellerna kan köpas i olika utförande:
1. Ren stomme monterad av montörer. Klimatskyddat.
2. Komplett husleverans med de vanligaste valen.

Tillval: Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att valen 
inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.
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Handplockat no.1

Standardmodell

Tillval

En stilren, enkel modell med två sovrum och öppna umgängesytor. 
Ett yteffektivt fritidsboende som upplevs större än det egentligen 
är, tack vare generösa fönsterpartier som släpper in ljus och öppnar 
upp mellan ute och inne. 

Ryggåstak i storstuga, timmerpanel i storstuga/entré, extra fönster 
i storstuga, braskamin (Contura 556.1), plåttak, spröjs till fönstren.

Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att valen inte 
påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.

Fakta
Hustyp: 1-planshus | Antal rum: 3 rok (2 st sovrum)
Golvyta: 60 m2 | Byggnadsarea: 70 m2

Standardmodell

Tillval
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Handplockat no.2

Standardmodell

Tillval

Storasyster till Handplockat no.1 som ger mycket på liten yta. 
Här finns bastu och tre sovrum som standard och fantastiska 
fönsterpartier i storstuga och kök.

Ryggåstak i storstuga, timmerpanel i storstuga/entré, extra WC 
i apparatrum, braskamin (Contura 556.1), plåttak, spröjs till 
fönstren, utvändigt skidförråd.

Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att valen inte 
påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.

Fakta
Hustyp: 1-planshus | Antal rum: 4 rok (3 st sovrum)
Golvyta: 77 m2 | Byggnadsarea: 88,7 m2

Standardmodell

Tillval
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Handplockat no.3

Standardmodell

Tillval

Ett litet men rymligt hus. De stora panoramafönstren och 
ryggåstaket i storstugan ger känslan av att huset är större än 
det egentligen är. Med tre rymliga sovrum och loftet passar 
det både den stora familjen och för den som vill hyra ut. 

Förrådet kan göras om till extra dusch/WC, timmerpanel i 
storstuga/kök/entré, braskamin (Contura 556.1), plåttak. 

Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att 
valen inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilations-
handlingar.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft | Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 101 m2 (plan 1: 88 m2, loft: 13 m2)
Byggnadsarea: 105,2 m2

Standardmodell

Tillval

Planritning för loft (ej skalenlig).

Planritning för loft (ej skalenlig).
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Handplockat no.4

Standardmodell

Tillval

Samma modell som no.3 men med ett apparatrum som ger  
mer plats i badrum/bastu. De stora panoramafönstren och 
ryggåstaket i storstugan ger känslan av att huset är större än 
det egentligen är. Med sina fyra sovrum passar det den lilla 
som stora familjen. 

Förrådet kan göras om till extra dusch/WC, timmerpanel i 
storstuga/kök/entré, braskamin (Contura 556.1), plåttak.

Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att 
valen inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilations-
handlingar.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft | Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 108 m2 (plan 1: 92 m2, loft: 16 m2)
Byggnadsarea: 110,2 m2

Standardmodell

Tillval

Planritning för loft (ej skalenlig).

Planritning för loft (ej skalenlig).
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Handplockat no.5

Standardmodell

Tillval

På denna modell är taklutningen 30 grader. Vägglivet är höjt för 
att få fin takhöjd. De stora panoramafönstren och ryggåstaket 
i storstugan ger känslan av att huset är större än det egentligen 
är. Med sina fyra sovrum passar det den lilla som stora familjen. 

Förrådet kan göras om till extra dusch/WC, timmerpanel i 
storstuga/kök/entré, braskamin (Contura 556.1), plåttak.

Utifrån vår tillvalskatalog kan fler val göras, förutsatt att 
valen inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilations-
handlingar.

Fakta
Hustyp: 1-planshus med loft | Antal rum: 5 rok (4 st sovrum)
Golvyta: 103 m2 (plan 1: 88 m2, loft: 15 m2)
Byggnadsarea: 110,2 m2

Standardmodell

Tillval

Planritning för loft (ej skalenlig).

Planritning för loft (ej skalenlig).
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Rita ditt eget hus
Ta hjälp och inspiration från våra husmodeller och rita ditt eget 

drömboende. Sätt igång och skapa!

SKALA 1:10010 cm5 cm SKALA 1:10010 cm5 cm
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Husen i katalogen är exempel på utformning. Avvikelser kan förekomma och vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar. Några av bilderna är tagna i andra 
miljöer och visas i katalogen för att illustrera inredning och/eller tillval. Skalan på planritningarna i katalogen är normalt 1:100. Det betyder att 1 cm i katalogen 
motsvarar 1 meter i verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Foto: Svenska husgruppen, Henrik Hansson, Vedum Kök & Bad AB, Contura, Julia Caesar (Unsplash), Freepik. 
Tryck: BrandFactory, 2021. Formgivning: Studio Pica Pica, 2021.
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