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Det verkligt roliga:
Val och tillval i ditt nya ArvidHus.
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Hus att vara stolt över
I LILLA MJÖBÄCK, I SKOGARNA DÄR VÄSTERGÖTLAND GRÄNSAR TILL SMÅLAND OCH HALLAND, FINNS DET GOTT OM
VIRKE – OCH DE BÄSTA SNICKARNA. HÄR ÄR TRADITIONEN EN KUNSKAPSFÖRMEDLARE OCH HANTVERKET EN SJÄLVKLARHET. HÄR LIGGER ARVIDHUS, FÖRETAGET SOM BYGGER HUS SOM VÅRA KUNDER KAN VARA STOLTA ÖVER OCH
SOM VI SJÄLVA ÄR STOLTA ÖVER, EFTERSOM VI VET ATT VI BYGGT IN BÅDE TRYGGHET OCH TRIVSEL.

ArvidHus bygger huset du drömmer om
Låt oss omedelbart slå fast: ArvidHus är ingen husproducent. ArvidHus är ett företag där alla anställda drivs av glädjen att uppfylla
människors husdrömmar. Vi är visserligen ganska få men definitivt både effektiva och rationella i vårt arbete. Trots att vart och ett
av våra hus håller hantverkskvalitet har vi oftast ett tiotal hus under byggnad och uppförande samtidigt, från skånska sydkusten
och Bohuslän och upp till Gävle.
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F U ND A M E N T A LS

KUPA: RUSTIK DESIGN: HENRIK TUREFELDT STIL: MODERN-RETRO TYP: VÄGGMONTERAD
Rustik hjälper dig att hitta tillbaka till grunden i all matlagning och hjärtat i varje hem; det funktionella köket. En plats där du kan
spilla, hacka, mala, koka, steka, fräsa, blanchera, skvätta, gratinera, putsa och rensa. Rustik är en fläktkupa för dig som kokar din egen
buljong, reducerar din egen sås och blir lite tårögd av att skörda årets första färskpotatis. Läs mer om Rustik på fjaraskupan.se
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”Vi ska med kvalitet, tillgänglighet, kompetent personal och humana priser borga för nöjda kunder,
från idé till levererat hus.”
Jörgen Arvidsson, ägare och vd ArvidHus.

Kvalitet in i minsta
detalj
Det är till ArvidHus du ska vända dig när vill ha ett hus som byggs från grunden, av yrkesmän som styr över varje detalj och moment. Där de olika elementen sätts samman
inomhus för att inte riskera att bygga in fukt. Där t.o.m. virket till takstolarna noga väljs ut
av våra egna snickare och sätts samman så att varje del i ditt hus håller samma höga och
pålitliga kvalitet.

Egen ritning eller
våra idéer
ArvidHus bygger det trähus du vill ha. Vi har inga begränsningar när det gäller storlek, typ
eller design. Du är välkommen med egna arkitektritningar – eller tankar som vi tillsammans
ritar. I vår katalog och på hemsidan www.arvidhus.se ser du hus vi byggt; välj bland dem
eller se dem som inspiration när du nu ska bygga din egen dröm.

Spara på att jobba själv
ArvidHus bygger ditt hus, från att gjuta grunden och fram till det ögonblick när det bara är
att ställa möblerna på plats. Vill du själv vara delaktig i byggandet? Inga problem! Du väljer
själv hur mycket och vad du vill göra.
Många av våra huskunder målar till exempel själva sina hus, här i fabriken, på torra fina
brädor. Gör du det blir du självklart en i gänget samtidigt som du får se all den yrkesskicklighet som byggs in i varje ArvidHus.

90 år av kvalitet
Elitfönster är Sveriges mest köpta fönster.
I 90 har vi levererat svensktillverkade fönster
av genuint, nordiskt trä. Vår kvalitet testas
och provas, varje dag, i hundratusentals
svenska hem. Välkommen till Elitfönster.

elitfonster.se
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Detaljerna som skapar ett hem
ETT BRA HUS ÄR GRUNDEN: KVALITET RAKT IGENOM, TREVLIGT UTSEENDE, ANPASSNING TILL TOMT OCH
TERRÄNG. MEN DET ÄR DETALJERNA SOM SKAPAR ETT HEM. NU HAR DU KOMMIT TILL DET ALLRA ROLIGASTE: ATT VÄLJA DET SOM VISAR VEM DU, SOM BOR I HUSET, ÄR. MYCKET NÖJE, ÖNSKAR VI PÅ ARVIDHUS!

Förstaval ingår alltid
För att underlätta de val du nu måste göra har vi på ArvidHus gjort ett
första urval av bra produkter. Delar du vår smak väljer du helt enkelt
bland det vi kallar förstaval. Vill du sätta mer personlig prägel på ditt
hus står det dig naturligtvis fritt att välja vad du vill ur våra leverantörers
sortiment, till den extra kostnad det medför.

Fönster, husets ögon
Fönster ger huset personlighet och påverkar det slutliga intrycket mer än
vad man egentligen tänker på. Det finns en mängd olika fönster att välja
mellan, med och utan spröjs, sidhängda, vridfönster etc.
Förstavalet hos ArvidHus är vridfönster med aluminiumklädd utsida.
Vridfönster är lätta att tvätta inifrån och aluminium ger ett underhållsfritt – bekymmersfritt – fönster. Även terrassdörrarna är i underhållsfritt
aluminium i vårt förstaval.

Grundteknik i
Mjöbäck AB
070-325 87 80
grundteknik-mjoback@hotmail.com

Våra dörrar
håller formen

www.nordan.se
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Ytterdörren hälsar välkommen
Ytterdörren öppnar mot ditt hem – men ska också hålla ovälkomna ”gäster” ute. ArvidHus samarbetar med NorDan, trygga, vädertåliga och välisolerade ytterdörrar med godkända lås. Här kan du välja mellan flera olika vita ytterdörrar i ditt förstaval men kan
naturligtvis välja annan färg som tillval.

Yttertaket ger karaktär
Det är taket man ser på håll. Och det är taket som skyddar och måste hålla sig vackert genom åren. ArvidHus har valt betongpannor
som förstaval. Anledningen är att det ger ett vackert tak med tegelkänsla och suverän hållbarhet. Välj mellan svart, tegelröd eller
grått.

Den trygga grunden
ArvidHus kan göra allt grundarbete eller det du önskar. Förstavalet är platta på mark – enklast dessutom om du vill ha golvvärme.
Grovplanering av tomten och av uppfarten kan vi givetvis hjälpa till med.

Överlida Plåtslageri AB
Det moderna ventilations- och
byggnadsplåtslageriet!
www.overlidaplat.se
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Välkommen in!
DITT HEM SKA JU SPEGLA DIN SMAK OCH DIN LIVSSTIL. DET ÄR SJÄLVKLART DET DU FYLLER HEMMET MED
SOM GER DET STARKASTE INTRYCKET MEN ÄVEN DEN FASTA INREDNINGEN ÄR VIKTIG.
VI PÅ ARVIDHUS HAR GJORT FÖRSTAVAL, NU ÄR DET UPP TILL DIG OM DU VILL LÄGGA LITE EXTRA FÖR ATT
VÄLJA NÅGOT ANNAT.

Innerdörrarna syns
Öppna eller stängda, dörrarna ger atmosfär och stil.
I standardutförandet ingår tre dörrar: Polar 1000, Stil 374, Stil 378. Vill
du välja en annan dörr, är Addera Bas ett populärt tillval med ett slätt,
stilrent dörrblad. Den finns både som slagdörr och skjutdörr och är
tyst och tät. Karmen är vitmålad med tätningslist.

Trappan är husets smycke
Invändiga trappor ska ha både funktion och se vackra ut. Innertrappor
ska klara högt ställda krav och följa riktlinjer när det gäller steg, vinkel
och räcken. Vårt förstaval är en vitlaserad kvalitetstrappa i rak, U- eller
L-form, beroende på husets interiör.
Dooria Polar 1000

Dooria Stil 374

Dooria Stil 378

Dooria Addera 8001

Braskaminen är en
samlingspunkt
Vare sig du eldar ofta eller bara någon gång ibland blir braskaminen en
naturlig samlingspunkt och en vacker inredningsdetalj. Vårt förstaval
är en svart eller grå braskamin med stängd eldhärd.

Plats för personlighet
Trätrappor ab | www.drömtrappor.se

|
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Parkett ger golven liv
Trä är vårt favoritmaterial och därför lägger vi mattlackerad ekparkett, 8,5 mm, i alla torra rum i ditt ArvidHus – om du inte väljer
ett annat golvmaterial som tillval.

Målning och lister
Vi börjar med det som är enklast: målningen. I ditt ArvidHus målas listverket vitt, om du inte önskar något annat. Listerna är släta
och diskreta i förstavalet men här har du möjlighet att välja till lister med profil, t ex allmogelister.

Låt väggarna tala
Tapet är förstaval; du väljer själv tapet upp till ett överenskommet belopp per rulle. Många gör tillvalet Microlit, fin väv med målning
i valfri kulör. Även finsågad panel är ett populärt tillval, bl a i New England-stil, som fondvägg.

DET RÄTTA VIRKET
KOMMER FRÅN

www.derometimber.se

8

Köket är hemmets hjärta
Köket är det rum som varierar allra mest, från hus till hus. Där den ena köparen vill ha enkelhet önskar den andra något väldigt
speciellt och personligt. Därför har ArvidHus lagt tonvikten mer på gedigen kökskvalitet än på det som sticker ut.
Vårt förstaval är Kungsäter Kök i skandinavisk kvalitet. Designen är vit, slät och fräsch och lätt att göra personlig med allt det som
finns i köket. Bänkskivor i laminat och rostfri diskbänk ingår i förstavalet.

Vitvaror med funktion
För oss på ArvidHus är även valet av vitvaror en kvalitetsfråga – därför har vi valt Bosch som leverantör. I förstavalet för ditt kök
ingår spishäll med konventionell ugn, kyl och frys och mikrovågsugn.
Tvättmaskin och torktumlare, även de från Bosch, placeras i grovköket, om du inte önskar annat. Du avgör själv om du vill ha dem
placerade bredvid varandra eller som pelare.
De vitvaror som ingår i vårt förstaval är självfallet alltid uppdaterade, aktuella modeller med full garanti.

Klinker och kakel andas kvalitet
Stig in på vackert klinkergolv i ditt nya ArvidHus. Det ger en känsla av välkomnande kvalitet men har fler fördelar än så: klinker är
slitstarkt och lättstädat. På ett klinkergolv kan man kliva in med grova skor utan att bekymra sig!
Köket har kakel på väggarna mellan diskbänk och överskåp, som förstaval.
Badrummet har kakel på väggar och golv.
I ditt förstaval ingår Viskan 60 kommod med Aspen blandare och spegel med belysning, och duschhörna med halvrunda glasdörrar.
Grovköket/tvättstugan har tåligt kakelgolv och målad väv på väggarna i förstavalet.

Vi utför all plattsättning åt ArvidHus
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Ljus som du vill ha det
Hur och var vill du ha dina ljuskällor? Det är du som bestämmer var du vill ha
vägguttag, både in- och utvändigt. När det gäller belysning finns en mängd tillval, som integrerade spots i taket. Du kan också frångå förstavalet och matcha
din inredning med till exempel strömbrytare i ny eller gammaldags klassisk stil.

Det smarta hemmet
Vi kan förbereda ditt hus för KNX-system; ett tillval som blir allt vanligare. KNX
kallas det ”intelligenta hemmet” och innebär att du kan släcka och tända, reglera värmen och slå av och på larmet via din mobiltelefon, var du än befinner
dig utanför hemmet.

Den ekonomiska värmen
Ditt ArvidHus värms upp av en luftvärmepump, placerad i grovköket. Vårt förstaval är en Nibe 750 som är resurssnål men effektiv genom att den återvinner
husvärmen. Den fungerar lika bra för golvvärme som för radiatorer – eller både
och; golvvärme på undervåningen och radiatorer på övervåningen.
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Att bo i ett ArvidHus
Karin och Christer Askendal
VARFÖR VALDE NI ETT HUS FRÅN ARVIDHUS?
Vi tittade runt på olika hus från olika entreprenörer men då vi tyckte att ArvidHus hade väldigt fina referenser så föll valet på dem.
Dessutom fick vi stort förtroende för Jörgen och övrig personal.
GICK BYGGPROCESSEN SOM NI HADE FÅTT LÖFTE OM OCH RÄKNAT MED?
Det fungerade mycket bra hela processen igenom och vi hade löpande kontakt med både Jörgen och Tommy, vår personliga kontakt på bygget som hela tiden informerade om utvecklingen. Dessutom fick vi tillträde till huset på det datum som var bestämt i
köpekontraktet.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ERT NYA HUS?
Stora fönster som släpper in mycket naturligt ljus, passande planlösning, stor balkong samt ett fint uterum. Och det underbara läget
på Södra Näs skadar ju inte.
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är att bo bättre
Stefan och Vivianne Fager
VARFÖR VALDE NI ETT HUS FRÅN ARVIDHUS?
Efter att ha tittat runt på nätet på olika hus och planritningar så fick vi tips om ArvidHus av några bekanta. Det som till slut fällde
avgörandet var flexibiliteten, närheten och målningen som skedde direkt på fabriken.
GICK BYGGPROCESSEN SOM NI HADE FÅTT LÖFTE OM OCH RÄKNAT MED?
Allt gick helt enligt planen och utan några som helst bekymmer och kontakten fungerade till 100%.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ERT NYA HUS?
Att det är ljust och öppet med en välkomnande entré. Planlösningen passar oss också perfekt.

Nygårdsvägen
512 65 Mjöbäck
Telefon: +46 325 344 40
E-post: info@arvidhus.se
www.arvidhus.se
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