
Hus & 
Planbeskrivning

Välbyggt hus i mycket hög 
permanent standard 

Lokal entreprenad

Energiglasfönster från 
Svenska fönster 

Genuina & Tåliga trägolv

Kök från Marbodalkök

Vacker träpanel på alla 
innerväggar 



Husbeskrivning

Modern design och komfort En välplanerad och modern planlösning

Vår husmodell erbjuder ett mångsidigt boende. Med denna planlösning så ryms 
enkelt hela familjen. Huset är utrustat med ett modernt kök från Marbodal. Ett 

härligt allrum för de mysiga kvällarna finns inom den väl planerade 

planlösningen. Helkaklade badrum och praktiska sovrum, allt för er komfort. 

Boarea : B.V 60,6 m2 | Ö.V 26 m2 + mer golvyta i.o.m Loft och vind, 
Golvyta: 106 m2 (1)

Grundläggning:
Gjuten betongplaBa på mark med 300mm 

underliggande cellplasEsolering med ingjuten 

vaBenburen golvvärme.

Husstomme:
En kompleB Prefabricerad husstomme med 

yBerdörr och fönster monterat från fabrik.

YLerväggar:
Färdiga storblock med grund- och färdigmålad

liggande bred typ limträpanel i Brunsvart 

nyans, spikläkt 34 x 70 mm, fasadskiva 50 mm, 

45 x 195 mm träregelstomme med 195 mm 

mineralull, ångspärr, installaEonsregel 45 x 45 

mm med mineralull och slutligen färdiglaserad 

innerpanel 22 x 195 mm. Musband och 

sylltätning.

YLertak:
PlåBak klick typ Kami Classic i svart kulör, 

råspontlucka med Ellhörande takpapp. 

Takstolar enligt takplan, luTspaltskiva jackon, 

lösullsisolering 400 mm, ångspärr, glespanel, 

innertak laserad träpanel 22 x 195 mm samt 

målad gips i våtrum.

KompleB regnvaBensystem, snörasskydd, 

gångbrygga, taksäkerhet kamin enl.BBR. 

Insektsnät vid takfot och gavelsprång.  

AvloppsluTning sker via taket. 

Innerväggar:
Bärande innerväggar 45 x 170 mm med 

mineralull, övriga väggar 45 x 70 mm med 

mineralull. Lägenhetsavskiljande vägg enligt BBR 

brandklass REI60. Färdiglaserad innerpanel 22 x 

195 mm på samtliga innerväggar. I våtrum 15 

mm plywood, gips och godkänt tätskikt enligt 

BKR. Keramik Artica grigio liggande 30 x 60 cm.

Mellanbjälklag:
22 mm golvspånskiva, 45 x 220mm 

golvträbjälkar. 220 mm isolering/ ljudisolering,  

28 x70mm glespanel.

Golv:
Trägolv 1-stav Bjelin härdat träekmosby i torra 

utrymmen. Klinker i del av hall/entre Artica 45 x 

45 cm. I badrum wc/dusch, keramik Artica grigio

30 x 60 cm. Sockel och foder laserad likt 

innerpanel.

Fönster & Dörrar:
Svenska Fönster el. motsv. 3-glas träfönster med 

aluminiumutsida, svart kulör både ut- och 

invändigt. Öppningsbara fönster i sovrum. 

Ytterdörr i typ fabrikat Polardörren Nordic Entré 

i mörk kulör. Innerdörrar 1-spegel typ Jeld-Wen 

Unique 01L målad i grå kulör. Glasdörr till bastu. 

Över och underbleck i mörk kulör.

Övriga detaljer exteriört:
Entrétak, uteplats i tryckimpregnerat trä, 

lägenhetsavskiljande skärmvägg.
(1) Total golvyta för respektive parhusdel inkl. loft & vind.
Reservation för feltryck och leverantörsförändringar.
* Bilder i denna beskrivning är referensbilder.



Husbeskrivning

Kök:
Kök från Marbodal modell Arkitekt Plus Mellan 
grå. Bestickslåda ingår i översta lådan, matta 
ingår i alla övriga lådor. Grepp Jazz Rostfri 
196mm.
Laminatbänkskiva Ballingslöv med infälld 
diskho.
Ljusramp med inbyggda led-spotlights under 
överskåpen.

Vitvaror:
Cylinda, rostfritt i kök.
Kyl/frys 186cm
Induktionshäll
Inbyggnadsugn
Inbyggnadsmicro
Diskmaskin 60cm
Fläkt

Badrum/WC/Dusch
Keramik golv/vägg.
Tvättställ med kommod och badrumsspegel 
med belysning.
Tvättställsblandare
WC-stol standard golvmodell
Duschvägg
Duschblandare
Kombi tvätt/tork vit (endast nedre plan)
Torkskåp vit (endast nedre plan)

Trappa:
Furutrappa laserad i kulör som innerpanel.

Garderober:
Ingår monterade lösa för egen placering.

Uppvärmning/ ventilation:
Uppvärmning:
Frånluftvärmepump NIBE, en frekvensstyrd 
värmepump för att klara energikraven i BBR. 
Cirkulationspump av högsta energiklass.
Uppkoppling av NIBE Uplink för kontroll och 
övervakning via dator eller smartphone.
Golvvärme av fabrikat Uponor. Styrning av typ 
Uponor Smartrix Wave trådbunden.
Golvvärme el i badrum på övre plan. 3 st
vattenburna radiatorer i övriga rum.

Ventilation:
4 st termiska tilluftsventiler. 
Frånluftskanaler installeras.

El/ Media:
Enligt svensk el standard. Samt enligt nedan:
Yttre el: Varje del i parhuset har egen mätning 
med mätarskåp på utsidan.
Det ingår en anslutningspunkt för yttre 
belysning vid entredörr och dörr till uteplats, 
armaturer för detta ingår.
1st yttre vägguttag på uteplats ingår med 
styrning via strömställare på insidan.
Varje parhusdel har varsin gruppcentral 
placerad på nedre plan.

Belysning + Allmänkraft:
Armaturer inomhus som ingår:
I bad/wc/dusch och bastu ingår led-spotlight 
som styrs via dimmer.
I hall och i tak i kök ingår led-spotlight som styrs 
via dimmer.
I övrigt ingår inga armaturer utan anslutning av 
belysning görs via ingående lamputtag enligt 
standard styrda via strömställare. Lamputtag 
kök/allrum i tak är dimbara. 5 st miniledspottar
installeras i fönstersmygar allrum.

Flerfunktionsnät för telekommunikation: 
Förberett för fiber. Ingår 2 st dubbeluttag per 
parhusdel.  Patchkablar ingår ej.

Reserva'on för feltryck och leverantörsförändringar.
* Bilder i denna beskrivning är referensbilder.



Husbeskrivning

BELYSNING + ALLMÄNKRAFT:
Armaturer inomhus som ingår:
I bad/wc/dusch och bastu ingår led-spotlight 
som styrs via dimmer.
I hall och i tak i kök ingår led-spotlight som 
styrs via dimmer.
I övrigt ingår inga armaturer utan anslutning 
av belysning görs via ingående lampu@ag 
enligt standard styrda via strömställare. 
Lampu@ag kök/allrum i tak är dimbara. 5 st
miniledspo@ar installeras i fönstersmygar 
allrum.

FlerfunkFonsnät för telekommunikaFon: 
Förbere@ för fiber. Ingår 2 st dubbelu@ag per 
parhusdel.  Patchkablar ingår ej.

Vatten och avlopp:
VA inom husliv förläggs dolt i vägg, i enlighet 
med Säker vatten.

Braskamin/Eldstad:
Ingår enl. standard

Övrigt:
Grovplanering av tomt där markarbeten 
genomförts samt grusad infart ingår.

Svenska hus för svenska klimat 
Fjällhusen är rejäla hus, anpassade för att stå emot våra tuffa fjällvintrar. 
Husen har mycket hög komfort med marknadsledande låga driftskostnader. 

Våra husskal levereras till byggplats och sätts samman på ett par dagar. Det är 
av största vikt att få huset vädertätt på några få dagar. Vi arbetar endast med 
välkänt material av högsta kvalitet i husets samtliga delar. 

Reservation för feltryck och leverantörsförändringar.
* Bilder i denna beskrivning är referensbilder.



Materialbeskrivning

Reservation för feltryck och leverantörsförändringar.
* Bilder i denna beskrivning är referensbilder.

Kök:
Kök från Marbodal modell Arkitekt Plus 
Mellan grå. Bes<ckslåda ingår i översta 
lådan, ma?a ingår i alla övriga lådor. Grepp 
Jazz RosEri 196mm.

Bänkskiva med integrerad diskho. 
Granitbänkskiva finns som <llval.
Ljusramp med inbyggda led-spotlights 
under överskåpen.

Vitvaror:
Cylinda, rostfritt i kök.
Kyl/frys 186cm
Induktionshäll med booster
Inbyggnadsugn
Inbyggnadsmikro
Diskmaskin 60cm
Fläkt
Kombinerad Tvätt/Tork



Planbeskrivning

Bottenvåning

Entréplan består av en välkommande entré 
samt smidig förvaring med anknytning till 
sovrum samt modern toalett med 
anpassad bastu. Kök och matrum är 
anpassat med bra materialval från 
Marbodal och Bosch. Inbjudande och 
luftigt vardagsrum med högt till tak samt 
anpassad braskamin och modern trapp upp 
till övervåningen. 

Boarea: 60,6 m2.

Mäklarkontakt

Michael Björkung

michael.bjorkung@maklarhuset.se

(+46) 70-979 77 77

Övervåning 

Består av öppen och luPig anslutning via 
trapp från vardagsrummet samt två 
fullstora sovrum med plats för dubbelsäng. 
Finns även eR anpassat tv-rum i anslutning 
Sll den moderna toaleRen med dusch.

Boarea: 26 m2 men med hänsyn Sll loP 
blir den totala golvytan 45 m2.

Boarea : B.V 60,6 m2 | Ö.V 26 m2 + mer 
golvyta i.o.m LoB och vind,
Golvyta: 106 m2 (1)

(1) Total golvyta för respektive parhusdel inkl. loft & vind.
Reservation för feltryck och leverantörsförändringar.
* Bilder i denna beskrivning är referensbilder.


