Bekanta Dig med våra modeller,
låt Dig inspireras och ta steget in till Ditt nya hem
FÄRDIGT GENOMTÄNKTA ENHETER
OCH GOTT OM VALMÖJLIGHETER

•
•
•
•
•
•
•

Planlösningar är noggrant planerade och ekonomiska
helhetspaket, men erbjuder ändå gott om valmöjligheter.
Bekanta Dig med våra planritningar men fråga även efter
andra modeller.

MODELL 86A (våningsyta 86 m2)

samtliga planlösningar kan spegelvändas
husets färgersättning kan du välja bland olika alternativ
framtagna av fyra olika arkitekter
du kan lägga till fler ytterdörrar och större fönster
köksinredningar och vitvaror väljer du bland ett
flertal färdiga enheter
sadeltak som standard, valmat tak som tillval

MODELL 74A (våningsyta 74 m2)
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Energisnåla hus,

och pengar över till annat.
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Våningsyta 74 m2

Byggyta 87 m2



Våningsyta 86 m2

Byggyta
102 m2





MODELL 86B (våningsyta 86 m )

MODELL 74B (våningsyta 74 m )
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Våningsyta 86 m2

Byggyta 102 m2


Våningsyta 74 m2

Byggyta 87 m2





För mer information kontakta
Warmhouse Scandinavia AB
Erik Aitomäki
Stenåsvägen 7
SE-97561 LULEÅ
Tel. 0920-25 92 42

kiirunatalot.fi

Konstruktioner och ytskikt är
utförda i garanterat högsta
kvalitet från kända varumärken
varav kan nämnas bl a: SPUisolering, Puustelli kök, Ruukki
byggplåt och Pihla-fönster.
Dessa tål att jämföras vad gäller
kvalitet  och slitstyrka.

Huset på bilden: MODELL 74A (74 m2)

Smarta kvadratmeter
för högklassigt boende
Våra småhusmodeller erbjuder bekymmersfria, funktionella
och energieffektiva samt lagom flexibla bygg- och inredningslösningar i kompletta helheter till konkurenskrftiga priser.
De fabrikstillverkade modellernas fördelaktiga pris har
uppnåtts tack vare smarta inredningslösningar och en effektiv
tillverkningsprocess. Den kvalitetskontrollerade tillverkningsprocessen och samarbetsparternas kända varumärken  ger en
garanti för högsta kvalitet i hela byggprocessen.

”Standarden på boendet är viktig.
Våra hus är ett intressant alternativ
för Dig som funderar på hyreslägenhet eller radhusboende.
Även den som bott i villa hela sitt
liv kan när barnen flyttat ut njuta av
fördelarna med eget hus utan att
behöva ha onödiga ytor att värma
upp. Det är ett klokt och modernt
boende i högklassig miljö.

Våra hus är uretanisolerade, såkallade
passivhus. På så sätt  
får man ett dragritt
och säkert byggande.

OBRUTEN TORR BYGGKEDJA

Fabrikstillverkning, materialhantering och
logistik, samt att våra hus tillverkas under
för husbyggnation optimala förhållanden
garanterar att allt sker 100% skyddat motfukt och temperaturförändringar.

FRÅN LEVERANS TILL INFLYTTNING
INOM NÅGRA FÅ DAGAR

Från leverans till inflyttning går det endast
några dagar. Vi garanterar en bekymmersfri
leverans där produktionen sker i rak linje
från fabriken till tomten - utan de för husbyggnation typiska leveransförseningarna,
avbrotten och andra störningar.

