A T T EFA L L SHUS

HEL MA

HELMA är ett bygglovsfritt Attefallshus - med pulpettak och möjlighet till sovloft. Huset är
inspirerat av en enkel förrådsbyggnad, moderniserad med stora fönsterpartier på ena
långsidan och gaveln för att fungera som en ljusare och öppnare bostad eller gästhus.
Inred gärna med braskamin, fasta skåp och sittbänkar samt ett sovloft som visas i våra
planlösningsförslag. Badrummet kan inredas med väggfast porslin med dolda vattenrör.
Badrummets ytskikt får gärna vara kakel/klinker då regelstommen är förberedd för
plattsättning, dvs regelstommen har tätare regelavstånd i vägg och golv.
HELMA är lämplig som gästhus eller studio/arbetsplats.
Beställ arkitektritningarna med fullständiga mått och beskrivningar.
Läs mer under "Hur det fungerar/Vad ingår?"

LOFT

platsbyggd soﬀa i fönsternisch

PLAN
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A T T EFA L L SHUS

HEL MA

HELMA är dimensionerat för att tillgodose kraven på god energihushållning och konstruktion.
HELMA har väl tilltagna takbalkar och fullisoleras lämpligen i takkonstruktionen. Ytterväggar
ﬁnns i ﬂera olika stomdimensioner. Välj rätt dimension utifrån var i landet, i vilken klimatzon,
och i vilken snözon huset ska byggas. Läs mer på "Hur det fungerar/FAQ/Vilken snözon ska
jag välja/Varför ﬁnns det så många stommar?" där vi redogör för valmöjligheter och regler.
Boverkets krav för energihushållning i Attefallshus är lågt ställda men med våra stommar är
det möjligt att isolera extra bra för att få ett energisnålt hus. Det är så vi tänker och
rekommenderar att hus ska byggas, för långsiktig energihushållning.
Med kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar även innehållande tekniska beskrivningar
samt bygghandlingar är det enkelt att bygga ihop den färdigkapade trästommen.
Låt en snickare göra jobbet och färdigställa med fönster, tak, isolering och panel.
Eller så gör du det själv. Läs mer under "Hur det fungerar/FAQ"
I beställningsformuläret väljer du snözon
och dimension på stomme.
Vi presenterar de mest förekommande
men justerar handlingarna efter förfrågan
– hör gärna av dig till oss om annan
dimension på stomme för t ex en högre
snözon önskas.

Arkitekt: Louise Andrén ark sar/msa

FAKTA
Stomalternativ: 145/120 mm
Boyta: 19,8/21,3 kvm
Byggyta: 25 kvm
Loft: 14,3/15,3 kvm
Takvinkel: 7 grader
Storlek (lxbxh): 6068x4120x3795
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