E R T L I VS V E R K
Det spelar ingen roll om ni utgår från våra husmodeller eller har behov av ett hus i helt fri form.
Målet är alltid att det ska kännas unikt för er. Era val av material och färger sätter ni en unik prägel på ert
nya hem - ert livsverk. Genom att guida er hela vägen från idé till färdigt hem förverkligar vi ert livsverk.
Med gedigna material lägger vi grunden, jämför själv Trivselhus erbjudande för totalentreprenad.
JÄMFÖR SJÄLV						
Trivselhus

Serie Stella

Husföretag 1

Husföretag 2

					 ............................

............................

TRYGGHET

Totalentreprenad - allt ansvar inom ett kontrakt.......................................................
Byggledning genom Trivselhus.........................................................................................
10-årig Nybyggnads- och Färdigställandeförsäkring................................................
1-årig Villaförsäkring.............................................................................................................
Täthetsprovning för garanterat låg energiförbrukning.............................................

































































































GRUND & MARK

Markarbeten med schakt, yttre VA samt singel..........................................................
Platta på mark med ingjuten vattenburen golvvärme...............................................
EXTERIÖR & KONSTRUKTION

Grundmålad stående ytterpanel.......................................................................................
Grundmålad liggande ytterpanel, utan lodräta skarvbrädor..................................
Installationszon i yttervägg för tätt hus.........................................................................
Yttervägg med dubbla skivor på insida - träfiberskiva och gips...........................
Takpannor i flera kulörer.....................................................................................................
Plåtdetaljer i flera kulörer....................................................................................................
Aluminiumklädda fönster i flera kulörer.......................................................................
Ytterdörrar i flera modeller i valfri kulör.......................................................................
Utvändiga trappor av trall...................................................................................................
UPPVÄRMNING

Frånluftsvärmepump med energiåtervinning för hus <180 kvm.........................
Markvärmepump och mekanisk frånluftsventilation för hus >180 kvm...........
Frånluftsvärmepump med energiåtervinning...............................................................
Vattenburen golvvärme med rumstermostater på entréplan.................................
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JÄMFÖR SJÄLV						
Trivselhus

Serie Stella

Husföretag 1

Husföretag 2

					 ............................

............................

INTERIÖR






































































































































Slutstädning..............................................................................................................................










Innerväggar och innertak slätmålade i vit kulör.........................................................
Platsmålade lister och foder...............................................................................................
Innerväggar med dubbla skivor - träfiberskiva och gips..........................................
Invändig rumshöjd 2,55 m på entréplan........................................................................
Invändigt ryggåstak i utvalda husmodeller...................................................................
15 mm 3-stavsgolv Kährs i mattlackad ek....................................................................
Innertrappa med steg i massiv ek och vitmålade delar............................................
Massiva innerdörrar i flera valfria utföranden.............................................................
Tätningslist runt innerdörrskarmar för tyst innemiljö..............................................
Fönster i parti sammanhängande med hel fönsterbräda.........................................
Isolerade innerväggar, även tätade med fogmassa runt klädvård.........................

KÖK, BAD & FÖRVARING

Exklusivt kök med fritt kulörval.......................................................................................
Underlimmad diskho............................................................................................................
Mjukstängande draglådor under ugn och häll............................................................
Sopsorteringslåda med 4 kärl............................................................................................
Infrästa spotlights under överskåp...................................................................................
Hushållsmaskiner Miele med induktionshäll och inbyggnadsugn......................
Blandare Tapwell till kök, wc/dusch och klädvård...................................................
Helkaklade badrum...............................................................................................................
Badrumsinredningar i flera modeller och kulörer......................................................
Duschhörna i wc/dusch 1 och 2......................................................................................
Duschhörna i wc/dusch 1..................................................................................................
Tvättmaskin och torktumlare Miele................................................................................
Tvättbänk med nedfälld tvättho.......................................................................................
Skjutdörrsgarderober och garderober enligt ritning.................................................
TEKNIK & KONSULTATION

Multimediaskåp......................................................................................................................
Personlig konsultation hos köksleverantör Ballingslöv............................................
Personlig konsultation hos badrumsleverantör Ballingslöv....................................
Personlig konsultation hos kakelleverantör..................................................................
Skötselanvisning via app......................................................................................................

ÖVRIGT

Container för byggsopor med tömning.........................................................................
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H U S M E D K VA L I T E T
F Ö R G E N E R AT I O N E R
Det finns inga genvägar till Trivselhus gedigna byggkvalitet.
Bakom den ligger rutiner, noggrannhet och erfarenhet.
Konstruktion, produktion, montering – allt hänger ihop i en
värdeskapande kedja. Vi tänker även på detaljerna som inte
syns, men som bidrar till kvalitet, upplevelse och funktion i
hemmet.
Vi tillverkar delarna till huset inomhus och sätter ytterdörrar och fönster på plats redan i fabriken. Särskild omsorg
läggs på tätningen, eftersom ett tätt hus har en låg energiförbrukning. Ytterväggen har en smart installationszon där
all eldragning görs utan att punktera klimatskalet. Både
ytterväggarna och de isolerade innerväggarna har en extra
träfiberskiva som ljudisolerar och gör att det går att sätta
upp tavlor och annat utan plugg. Vi väljer material som
håller länge och kräver minimalt underhåll som aluminiumklädda fönster, eller material som går att slipa och måla om
när så krävs.
Vinsterna med vår gedigna byggkvalitet är många. Tryggheten och enkelheten i att leva i ett hus som ni vet är
slittåligt och hållbart. Känslan i att veta att ert hem är byggt
med beprövade metoder och utvalda material. Och det
miljömässigt och ekonomiskt kloka i att bygga ett energieffektivt hus. Ert livsverk som ska hålla i generationer.

En interiör upplevelse
Syna gärna Trivselhus höga kvalitet i sömmarna. Som
standard har husen en finish utöver det vanliga, där platsmålade lister och släta vitmålade innertak är självklara. Där
fönster sitter intill varandra löper fönsterbänken hel genom
hela fönsterpartiet.
Dessutom skapar vi en smått fantastisk ljudmiljö tack vare
den gedigna konstruktionen. Dubbla skivor på alla väggar,
mellanbjälklag med isolering och stabila bjälklag, massiva
innerdörrar och innerdörrskarm med tätninglist. Klädvården där värmepumpen står tätas med fogmassa i vägg
och takvinklar.
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