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Attefallshus – Gullviva

Praktisk planlösning för studentboende eller när barnen vill flytta
hemifrån men ändå inte. Stugan är indelad i 3 avdelningar. Kök/WC
dusch, gemenskap och sovrum. Badrummet med klinkergolv och
kaklade väggar.(Tillval) Det finns även plats för en bäddsoffa.
Gullviva är en bygglovsfri Attefalls komplementbyggnad designad för
att erbjuda en välfungerande, rymlig och vacker extra bostad.
Uppbyggnaden med IsoTimber gör den hälsosam, energieffektiv och
hållbar.

http://isotimber.se/varahus/attefallshus/gullviva/
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Avsikten med dess utformning är att möjliggöra placeringen av flera
byggnader och på så sätt skapa välfungerande
ungdomsbostadsområden. Tre av dess sidor är helt fönsterlösa för
att underlätta placering i grupper eller nära tomtgränsen utan att
grannen störs, då dennes godkännande krävs för att få placera
byggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
Måtten på Gullviva är anpassade för att kunna levereras helt färdiga i
en lastbilstransport för att minimera kostnaderna, installations och
leveranstider.
En tydlig rumsindelning optimerar funktionsdugligheten.
Vid entrén finner finns plats för ytterkläder.
Trinettköket kommer från Storsjökök AB och är Ferrari pianolackat,
med bänkkylskåp, ho och keramisk häll samt överskåp i samma
färg. (Tillval)
Ett fabriksbyggt helkaklat badrum från Part AB med vägghängd
toalett, handfat, spegel och glasduschdörr bidrar till upplevelsen av
kvalité och funktion i toppklass. (Tillval)
Ett rymligt allrum med plats för teve, soffa, bord och bekväma stolar
erbjuder plats för samvaro och ätande.
Miljön är ett ljust och trivsamt tack vare panorama fönstret och
fönsterdörren.
Bakom en skjutdörr finns ett sovrum med platsbyggt arbetsbord,
sängbord och integrerad klädförvaring som erbjuder möjlighet till
avskildhet.
En 120 cm bred säng platsar i sovrumsavdelningen och gör denna
modell till en överlägset välplanerad och bekväm studentbostad.
Belysningen består av vackert placerade dimringsbara LEDspottar.
Tilluften förvärms av en luftsolfångare från Heralex som är monterad
på fasaden och integrerad i designen.
Den högkvalitativa tak och väggpanelen levereras av Norrlands Trä.
(Tillval)
Den högkvalitativa borstade naturpanelen levereras av AB Karl
Hedin.(Tillval)
Ytterpanelens silikatbehandling levereras av Sioo för att säkra en
underhållsfri och ljus lyster åt byggnaden.
Grundläggningen är optimerad med markskruvar från Sluta Gräv för
att möjliggöra en snabb, kostnadseffektiv och säker grundläggning.
Den eleganta och genomtänkta designen står prisbelönade Ross
arkitektur & design för.
http://isotimber.se/varahus/attefallshus/gullviva/
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Baspaket Gullviva.
Väggarna levereras i block som består av 12 mm plywood + 109 mm
IsoTimber byggkloss + 12 mm plywood. Total tjocklek är 133 mm. I
paketet ingår ytterväggar format 1200x2440x133 mm, takstolar, 21
mm råspont undertak & undertakspapp.

PRIS: 75.000 kr
Produkter, tjänster och tillval:

Montage
Transport

Isolering

Fönster

Tillval  Regnvattensystem

Bottenbjälklag

Montage av bottenbjälklag

Komplett badrum

Vädertätt skal. Montage av ”Baspaket Gullviva” som vi utför på plats hos kunden. Ett smart val
där ni har ett vädertätt attefallshus inom några timmar. Vad som ingår, se Baspaket ovan.

Pris: 15.000 kr

Tillval - Kök

http://isotimber.se/varahus/attefallshus/gullviva/
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Lägg till ett komplett trinettkök från Storsjökök, till ditt attefallshus.
Vi kan erbjuda 11 olika sorters luckor:
Lucka slät
Lucka Tor
Lucka Frej rak
Lucka Frej valv
Lucka Oden rak
Lucka Oden valv
Lucka Oviken
Lucka Pärlspont
Lucka Bydalen
Lucka Helags
Lucka Frigg
Se bilder och information om luckorna på: www.storsjokok.se

Pris: 15.000 kr

Tillval - Utvändig panel
Vi erbjuder tre olika ytterpaneler, ni ser dem här nedanför.

SIOO
impregnerad
panel

Liggande
panel

Lockpanel

Lockpanel 21×120, vit

SIOOimpregnerad panel
http://isotimber.se/varahus/attefallshus/gullviva/

Liggande panel 21×120, vit

grundmålad.

grundmålad.

Vindskivor.
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21×120.

Vindskivor.

Utvändigt foder.

SIOOimpregnerade

Utvändigt foder.

Knutbrädor.

vindskivor

Knutbrädor.

Kund monterar själv.

Utvändigt foder.

Kund monterar själv.

Pris: 8.400 kr

Knutbrädor.

Pris: 8.000 kr

Kund monterar själv.

Pris: 19.300 kr

Tillval - Invändig vägg- och takpanel
Vi erbjuder 8 olika sorters panel för väggar och tak, ni kan se alla här nedanför. Panelerna levereras av
Norrlands Trä vilket är en garant för mycket god kvalitet.

Pris för komplett väggpanel till Gullviva - 19.500 kr
Pris för komplett takpanel till Gullviva - 6.600 kr

Historiskt
skön

Klassisk
stilren

Läcker
karaktär

Ljust
silkeslen

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

%

%

%

%

Pärlspont

Spårpanel 4019

Slätspont

Slätspont

Målad vit NCS S

Målad vit NCS S

Laserad svart

Laserad vit

0502Y

0502Y

Dimension 15 x

Dimension 15 x
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Dimension 15 x

Dimension 15 x

118 mm

118 mm

120 mm

120 mm

Täckande bredd

Täckande bredd

Täckande bredd

Täckande bredd

112 mm

112 mm

110 mm

110 mm

Åtgång 8,9

Åtgång 8,9

Åtgång 9,1

Åtgång 9,1

lpm/m²

lpm/m²

lpm/m²

lpm/m²

Produkt 2849

Produkt 2941

Produkt 2940

Produkt 2709
Läs mer här>>

Läs mer här>>

Läs mer här>>

Läs mer här>>

Leverantör:

Leverantör:

Leverantör:

Leverantör:

Norrlands Trä

Norrlands Trä

Norrlands Trä

Norrlands Trä

Magiskt
mjuk

Modernt
vacker

Rustik
träkänsla

Varm
struktur

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

Serie Stabil furu 8

%

%

%

%

Slätspont

Slätspont

Finsågad

Slätspont

Laserad grå

Målad vit NCS S

slätspont

Laserad brun

Dimension 15 x

0502Y

Målad vit NCS S

Dimension 15 x

118 mm

Dimension 15 x

0502Y

118 mm

Täckande bredd

118 mm

Dimension 15 x

Täckande bredd

112 mm

Täckande bredd

118 mm

112 mm

Åtgång 8,9

112 mm

Täckande bredd

Åtgång 8,9

lpm/m²

Åtgång 8,9

112 mm

lpm/m²

Produkt 2832

lpm/m²

Åtgång 8,9

Produkt 2850

Produkt 2580

lpm/m²

Läs mer här>>

Produkt 2458

Leverantör:

Läs mer här>>

Norrlands Trä

Leverantör:

Läs mer här>>

Norrlands Trä

Leverantör:

Läs mer här>>
Leverantör:
Norrlands Trä

Norrlands Trä

Kontakta Mig
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Förnamn

Efternamn

Mailadress

Telefon

Skicka in

Vill du veta mer om IsoTimber?
Vill du veta mer om IsoTimber? Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information
och offertförfrågan. Kontakta oss!
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