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Kustvillans
Vision

VÄLKOMMEN ATT KONTAK TA OSS OM DU ÄR INTRESSER AD AV ATT VETA MER OM KUST VILLAN

När du tittar på ett hus ser du väggar, fönster och tak. Vi vet
betydelsen av dessa delars kvalitet, men vi vet samtidigt att ett
hus är mer än det som går att ta på. Det är en dröm vi tar på
största allvar. Därför bygger vi inte ett hus, vi bygger ditt hus.
Vi drivs av att förverkliga drömmar om ett unikt hus efter
dina önskemål. Kustvillan serietillverkar inte hus utifrån ett
stort modellutbud. Vi jobbar utifrån dina idéer och tankar där
varje husprojekt blir unikt. Vi hjälper dig hela vägen från idé till
färdigt hus och tillsammans förverkligar vi din dröm med ett
hus från Kustvillan. Det är vad vi kallar nyckeln till frihet.

KUST VILL AN

Kundtjänst

Tegelvägen 17

Telefon: 010–157 31 00

853 50 Sundsvall

E-post: info@kustvillan.se
Umeåkontoret

Sundsvallskontoret

Sundsvallskontoret

Lennart Häggberg

Peter Stenquist

Kari Tallqvist

070-5343421

010-1573100

010-1573100

lennart@kustvillan.se

peter@kustvillan.se

kari@kustvillan.se

Allt började
med ett block
I Timrådeltat, där ﬂottarälvarna möter Bottenviken, fanns en gång i tiden världens mittpunkt för
träindustri där man såg en såg vart man än såg.
Samtidigt som dåtidens träindustrier förblir
minnen uppkommer nya möjligheter med den
ädla trävaran från norr. För just här föds år 2013
en idé av två snickare. Den är idag grunden för
Paralox enkla men geniala patent med lättmonterade väggblock.
Snabbt växte försäljningen ur sina skor med en
tilltagande förfrågan från hela landet. Paralox
tillverkade då väggelement mot byggindustrin,
men tidigt börjande även privatkonsumenter att
höra av sig med funderingar om att bygga sina
hus med Paralox byggsystem. Där och då föds
Kustvillan med målsättning att erbjuda fria husformer till ett rimligt pris. Rent av oväntat snabbt
tar försäljningen fart och redan första året är
orderboken fullbokad. Så har det sedan dess
fortsatt och resten är på väg att bli historia…
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Kustvillan ger dig
frihet
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FRIHET ATT UTFORMA DITT HUSSK AL
Vi erbjuder en hög ﬂexibilitet i utformningen av husskaletoch på så sätt kan ditt hus anpassas helt utifrån dina
egna önskemål som exempelvis storlek, tomt eller utsikt.
Genom att våra väggar består av mindre sektioner av
högsta kvalitet ﬁnns alla möjligheter att forma och bygga
huset utifrån det individuella behovet och önskemålet
med hjälp av vår hållbara och eﬀektiva metod. Vi kan på
så sätt skapa ditt drömhus på ett kostnadseﬀektivt sätt.
FRIHET I HUSETS INSIDA
Husets insida utformas efter dina egna visioner, önskemål och förutsättningar då valfriheten näst intill är obegränsad. Du kan helt fritt forma hur planlösningen ska se
ut utifrån hur du vill att rum och ytor ska placeras. Du
bestämmer även hur hela husets insida ska se ut som
exempelvis färger, kök, kakel eller golv för att skapa ditt
personliga hem.
FRIHET I ENTREPRENADUPPLÄGG
Vi har alltid passande lösningar för dig oavsett om du
enbart vill köpa ett husskal och utföra arbetet själv, om
du vill att vissa delar som exempelvis skalet och interiören ska vara monterad eller om du vill ha ett helt nyckel-

-

färdigt hus. Vi erbjuder på så sätt en stor valfrihet för dig
och det entreprenadupplägg som passar dig där vi alltid
försöker samarbeta med lokala byggföretag.
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Fyra block,
oändliga möjligheter

PA R A LO

Kustvillan byggs inte som andra hus – de byggs med ett patenterat blocksystem från Paralox. Det är fyra standardblock som
utgör basen för alla byggnader – väggblock, fönsterblock,
dörrblock och hörnblock. Hur du väljer att kombinera blocken
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är helt upp till dig – möjligheterna är nästintill oändliga då vi
kan erbjuda tusentals modeller efter dina önskemål. Detta är
anledningen till att vi kan erbjuda kvalitetshus till rätt pris då
systemet bidrar till mer än valfrihet och möjligheten till fri
form.
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ENERGI & KVALITET

Vi bygger inte ett hus, vi bygger ditt hus. Byggsystemet öppnar
oändliga möjligheter att utforma byggnad, planlösning och
entreprenadupplägg precis som du vill.

Patent kapar tid – från produktion till resning av skalet.
Paralox unika sätt att dela på väggen gör att logistik, transport
och hantering blir enkelt och kostnadseﬀektivt.

Paraloxväggen har marknadens bästa U-värde. Det medför
direkta energibesparingar för dig som husbyggare. Varje del i
skalet är av högsta kvalitet och komforten i huset blir märkbart hög.
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Frågan är berättigad. Om blocksystemet är så smart, varför
bygger då inte alla hustillverkare på samma sätt? Svaret ligger
i Paralox patent. En enkel men unik lösning utan hemligheter
som ger många vinningar.
1. Lösningen bygger på hur blocken är konstruerade med en
låsning som bygger bort köldbryggorna.
2. Konstruktionen förenklar monteringen avsevärt och tiden
kapas, vilket innebär att du sparar pengar.

3.

3. Du får ett hus som bidrar till mindre värmesvinn och ett
bättre inomhusklimat när vintern gör sitt intåg. Låter det för
bra för att vara sant? Kontakta oss så berättar vi mer.

Energieffektiva hus i hållbara
material bygger en hållbar framtid
Paralox patenterade byggsystem byggs med kvalitetsmaterial och sparar upp till dubbelt så mycket energi som andra väggar.
Det gör skillnad för både miljö och din plånbok. Vi är dessutom certiﬁerade passivhusbyggare.

A

B

C

D
FRITID

ENERGI

PASSIV

A* 45 mm isover 33
B* 45x45 installationsregel

A* 70 mm isover 33
B* 45x70 installationsregel

A* 95 mm isover 33
B* 45x95 installationsregel

E

C

Ångbroms

C

Ångbroms

C

Ångbroms

F

D

170 mm isover 33

D

170 mm isover 33

D

170 mm isover 33

E

Regelstomme 45x170mm cc600

E

Regelstomme 45x170mm cc600

E

Regelstomme 45x170mm cc600

F

-

F

50 mm Isover fasadskiva 31

F

100 mm Isover fasadskiva 31

G

Vindduk, T-Vind Standard

G

Vindduk, T-Vind Standard

G

Vindduk, T-Vind Standard

H

Spikläkt 28x70mm

H

Spikläkt 28x70mm

H

Spikläkt 28x70mm

I

Stående fasad

I

Stående fasad

I

Stående fasad

G

H

I
0.256
*A

och B ingår ej i leverans av klimatskal då det är en del av innerväggsleveransen.

0.132

0.098

Ditt hem
ska vara en
trygghet,
även när det
byggs
Att planera, avtala och bygga ditt husprojekt
ska kännas tryggt, men även ge möjlighet att
lägga upp projektet som du önskar. Vissa vill
ﬂytta in i ett färdigt hus, andra vill vara aktiva
byggherrar och stå för många insatser på
egen hand. Vi erbjuder full frihet att göra
precis så som du önskar – ingen lösning är
mer rätt än någon annan.
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Byggplan
1

Mötet

2

Ritningar

4

3

Leverans

Avtal
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5

Byggnation

6

1. Mötet: Mötet är den första kontakten där vi lyssnar på dina idéer

Betalningsplanen är upplagd på ett tryggt sätt för att vi som leve-

4. Leveransplanering: Kustvillan har en av Sveriges kortaste leve-

och resonerar om husets form och storlek, budget samt hur projek-

rantör ska veta att du som husköpare har full trygghet i ditt köp.

ranstider då vi inom åtta veckor från avtal är redo för husleverans.

dina idéer och hjälper dig med allt som rör ditt framtida hus. Vi

4. Leveransplanering: Kustvillan har en av Sveriges kortaste

Vårt byggsystem möjliggör att lagerhålla många delar av huset och
tillverkningen av återstående delar samt packning av huset sker på

resonerar bland annat om husets form och storlek, budget samt

leveranstider då vi inom åtta veckor från avtal är redo för husleve-

ett snabbt och eﬀektivt sätt. Detta gör det möjligt till den korta leve-

hur projektet ska läggas upp.

rans. Vårt byggsystem möjliggör att lagerhålla många delar av huset

ranstiden trots att huset är byggt exakt efter dina individuella önske-

och tillverkningen av återstående delar samt packning av huset sker

mål.

tet ska läggas upp. I det första steget mot ditt drömhus lyssnar vi på

2. Ritningar: När vi har en bra uppfattning om hur du önskar att

på ett snabbt och eﬀektivt sätt. Detta gör det möjligt till den korta

bygga ditt hus skapar vi tillsammans en ritning av huset från grun-

leveranstiden trots att huset är byggt exakt efter dina individuella

6. Inﬂyttning: Från att bygget påbörjats är ditt hus redo för inﬂytt-

den. Det ﬁnns många fördelar med att komma igång med ritningar-

önskemål.

ning från tre till fem månader. Ditt hus är då byggt till en rimlig kostnad med en låg energiförbrukning och låga boendekostnader. Ditt

na i ett tidigt stadie och detta kan göras utan avtal eller omedelbar
kostnad. Ritningen behövs bland annat till bygglov samt för att få

5. Byggnation: Vid byggstart är det viktigt att snabbt få huset

hus blir nu ditt hem som är redo att möta årets alla väderutmaningar.

ett underlag för materialåtgång och underentreprenörskostnader.

vädertätt och vi bygger därför väggar, takstolar och lägger takpapp
inom ett par dagar. När skalet är klart har det målats med tre lager

Du som ny medlem i Kustvillafamiljen kan nu njuta av ett hus i- hög
kvalitet utformat efter dina personliga idéer och önskemål.

3. Avtal: I samband med att bygglovet blir beviljat skapas ett avtal

Demi-dekk Ultimate och försetts med en rejäl takplåt. Huset har

Ditt framtida drömhus är nu ditt drömhus som du kan vara stolt över!

och leveransplanering. Vi skriver avtal ABS09 som är framtaget av

utrustats med Elitfönster och isolerats i väggar och tak. Vidare

Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket och andra branschaktörer. I avtalet inkluderas färdighetsanställandeskydd, allriskförsäk-

fortsätter arbetet med insidan av huset, som en del av vår entrepre-

ring och ansvarsförsäkring.

nad eller av dig själv beroende på dina önskemål.

VILL A

FAGERVIK
Typ
Antal rum

1 plan
6 rok (4 sovrum)

Boendearea

150 m2

Byggarea

167 m2

Klassikern för den mindre familjen
-

Prisuppgifter ﬁnns tillgängligt på www.kustvillan.se

VILL A

JUNIBOSAND
Typ
Antal rum

1 plan
5 rok (2-3 sovrum)

Boendearea

167 m2

Byggarea

193 m2

Funkishus med utsikt

-

Prisuppgifter ﬁnns tillgängligt på www.kustvillan.se

VILL A

JUNISKÄR
Typ
Antal rum

2 plan
7 rok (4 sovrum)

Boendearea

174 m2

Byggarea

102 m2

Tvåplansvilla i New Englandstil
-

Prisuppgifter ﬁnns tillgängligt på www.kustvillan.se

Erik och Alexandra
hittade sin drömtomt
Erik och Alexandra hittade sin drömtomt i Krokviken. Med ett
högt läge och en vidunderlig utsikt över havet bestämde de sig
för att göra verklighet av husdrömmen. De började titta på

-

olika hustillverkade för att kunna förverkliga idéer. Valet föll på
Kustvillan då de själva kunde rita planlösningen. Erik och Alexandra presenterade sin vision för oss och efter vissa justering-

-

ar och nya lösningar, till exempel ett rejält loft på 60 m2, kunde
projektet ta fart på allvar.
Planlösningen är öppen där kök och vardagsrum vetter mot
havet. Genom de stora fönstren ﬂödar ljuset in och husets
rymd blir högst påtaglig med en takhöjd på över 6 meter.
Husets inredning är enkel med lugna jordnära färger som
kompletteras med naturmaterial som trä, kork och växter. Det
ger ett samspel mellan inredning, fasad och omgivning där
huset tycks vara ett med naturen.

-

Huset har en spännande proﬁl med inbyggt taksprång som
följer gavlarna där vi valt ett liggande trä, målat med oljefärg
som ger den en tilltalande brytning mot den övrigt vita fasaden
och zinkfärgade taket. Summa summarum ett hus som väver
samman interiör och exteriör till ett hem att trivas i.
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Tegelvägen 17
853 50 Sundsvall
Telefon: 010–157 31 00
E-post: info@kustvillan.se

– 21 –

