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PLANLÖSNINGAR!
VILKA PLANLÖSNINGAR TILL VILKA HUS?
Alla våra planlösningar kan appliceras på det unika attefallshuset du är
intresserad av. Med hjälp av vår arkitektbyrå anpassar vi huset efter den
planlösningen du är intresserad utav. Våra förslag på planlösningar är
framtagna av våra arkitekter för att optimera funktionaliteten i ett
kvadratsmart Attefallshus.

KAN MAN GÖRA EN EGEN PLANLÖSNING?
Alla våra hus går att modifiera efter era önskningar om det så gäller stora
förändringar eller mindre. Tillsammans med dig så skapar vi ditt unika
och personliga Extrahuset. Alla planritningar går att anpassa, vi
skräddarsyr alltid som en del av servicen. Vi har arkitekter i huset som
kan hjälpa dig med anpassningen.

PLANLÖSNING 1
Info om planlösning
Planlösning 1 är vår mest populära planlösning i ett Attefallshus. Med både ett sovloft samt ett sovrum på
nedervåningen i ett eget rum. Man har också kombinerat kök med vardagsrum där man antingen kan ha
ett mindre kök för ett rymligare vardagsrum eller ett större kök som tar bort en del av ¨vardagsrumsdelen¨. Badrummet är placerat under loftet och bakom köket.
En optimal planlösning om man ska spendera en längre tid i huset och använda det som
permanentbostad eller för uthyrning. Går att anpassa tillsammans med våra arkitekter!

Förslag på planlösning av våra arkitekter

PLANLÖSNING 2
Info om planlösning
Enda skillnaden mellan planlösning 1 och planlösning 2 är att sovrummet på nedervåningen är
bortplockat. Detta är perfekt för kunden som nöjer sig med ett sovloft och hellre prioriterar ett större kök
och vardagsrum.
En större socialyta och passar kanske framförallt för kortare boende vid till exempelvis fritidsboendet.
Större ytor gör det lätt att slänga in en bäddsoffa och kanske till och med en madrass för att optimera
antalet sovplatser. Går att anpassa tillsammans med våra arkitekter.

Förslag på planlösning av våra arkitekter

PLANLÖSNING 3
Info om planlösning
Planlösning 3 har istället förflyttat sovrummet till vänster om entrén. På så sätt måste också vår smarta
trapplösning förflyttas till mitten av huset, och en rak trappa med räcke ifall man önskar.
Detta är också en optimal planlösning om man ska spendera en längre tid i huset och använda det som
permanentbostad eller för uthyrning. Går att anpassa tillsammans med våra arkitekter!

Förslag på planlösning av våra arkitekter

PLANLÖSNING 4
Info om planlösning
Planlösning 4 är väldigt speciell och har anpassats efter att kunden framförallt önskade en större hall då
huset skulle användas i fjällvärlden. Att kunna ha en större hall skapar möjlighet för rörelse och aktivitet
vid ombyten av skidkläder. Planlösningen innebär också ett rymligare sovloft och optimerat för maximalt
antal bäddar i huset.
Planlösningen har funktioner så som ett sovrum på nedervåningen med plats för en våningssäng som
möjliggörs pågrund av en maximal takhöjd. Det finns också ett rymligt vardagsrum med bäddsoffa och
ett sovloft i huset. Detta skapar 4-6 naturliga bäddar i ett attefallshus på 30 kvadratmeter. Perfekt som ett
komplement till fjällstugan eller för uthyrning.

Förslag på planlösning av våra arkitekter

RITA UPP DIN PLANLÖSNING!
Vi skräddarsyr alltid som en del av servicen

SMÅ HUS STORA MÖJLIGHETER

Klicka här för att se alla våra
Attefallshus på hemsidan!
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