Ladhus

Trä är ett vinnande material
När du står inför möjligheten att bygga ett hus för dig och familjen är det mycket du måste ta
med i beräkningen. Du vill naturligtvis ha ett vackert och trivsamt hus men måste samtidigt
ta hänsyn till frågor som miljö, energiåtgång och klimatpåverkan. När det gäller allt det är
trähuset en verklig vinnare, som bidrar till ett samhälle som är långsiktigt hållbart.
Ett hus byggt i trä är ombonat, tyst och varmt, samtidigt som
det är sunt eftersom det andas. Trä är en förnybar råvara,
utvecklat från skog som avverkas och återplanteras. Det är
hållbart i dubbel bemärkelse. Trä är tåligt och åldras väl, och
dessutom förbrukar det mindre energi än andra byggmaterial,
vilket leder till lägre utsläpp av koldioxid.
Vi på Arvesund Living har valt Deromekoncernen som
samarbetspartner och producent av våra ladhus. Det är
ett mycket medvetet val eftersom Derome uppfyller kraven
på certifieringar och deltar i innovationsprojekt för att driva
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

på utvecklingen av ett resurseffektivt byggande med låg
klimatpåverkan. Derome är specialiserat på prefabricerade
byggelement och är långt framme i processen att
hållbarhetsdeklarera sin produktion. Med fabriker på olika
platser i landet blir logistiken effektiv.
Både Arvesund Living och Derome arbetar utifrån de av FN:s
globala klimatmål som är relevanta för vår produktion.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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BYGGSYSTEM
& TAKSTOLAR
direkt från tillverkaren

»Våra konstruktörer hjälper dig med den
bästa totallösningen för ditt projekt«
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Det svenska ladhuset
Ett ladhus från Arvesund är ett modernt bostadshus
som genom sin utformning smälter in i omgivningen.
Det är vackert, rejält och tåligt med utgångspunkt i
den svenska ladans okonstlade formspråk och passar
därför väl in i natursköna lägen – men även i modern
bebyggelse.
Ladhuset uppfyller ett antal designprinciper som vi inte frångår. Det ska vara
landskapande, alltså smälta väl in i sin miljö på ett naturligt och tidlöst sätt,
oavsett om det ligger på landsbygden eller i stadsområde.
Som namnet visar har ladhuset lånat den svenska ladans uttryck. Det innebär
en nedtonad, lugn färgskala och arkitektoniska element som stora fönster
och luckor som varsamt silar ljuset – eller som helt bommar igen huset när det
lämnas.
Eftersom ladhuset är byggt i trä har det följaktligen mycket träkänsla, som
inkluderar den behagliga doften av friskt trä. Materialet, i form av träpanel,
träskivor, trägolv och synliga träkonstruktioner, skapar en varm och vänlig
inomhusmiljö. Fönster, dörrar, foder, lister och takfot är okonstlade. Intrycket
blir minimalistiskt med mycket materialkänsla och en ren estetik.
Signifikant för ladhuset är också att det är föränderligt så att det kan
anpassas till olika behov, förlängas eller byggas till. Och det har en hållbar
profil ur alla aspekter; vi arbetar tillsammans med våra producenter med den
komplexa processen att hållbarhetsdeklarera våra hus utifrån kriterier som
miljö, ekonomi och socialt ansvar.
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Med skogen som närmaste granne
På Älgö utanför Stockholm ligger detta tvåplanshus, anpassat och inrett för en barnfamilj. Huset är format med en öppen del mitt
i huset med full takhöjd och runt denna öppning en övervåning med tre stora sovrum. Materialmässigt ligger fokus på naturfärgad
träpanel, betong och sten. Färgskalan är nedtonad och i milda naturnyanser som låter husets volym komma till sin rätt.
Huset har dragportar som kan skjutas för fönstren för att sila ljuset eller för att stänga när ingen är hemma.
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Kundanpassade snickerier med hög kvalitet!
Hos oss kan du få måttbeställda och specialritade inredningar - t ex trappor,
fönster, dörrar, portar och glaspartier m m. Vi hjälper även till med både
montering och leverans.

Ring 0612-133 62 • www.sathes.se
Östbydal 111, 872 92 Kramfors

Det lilla som skapar
den stora helheten
Den tydliga exteriören är ladhusens signum; här finns inga onödiga detaljer som knutbrädor,
dörrlister eller fönsterfoder i avvikande färg. Husfärgerna följer traditionen och omgivningen:
grå nyanser från naturligt åldrat till skiffer samt falurött och svart.
Ladhusen har plåttak, ofta dikt mot trätaket för ett tajt intryck.
Samtidigt är konstruktionen förberedd för framtida montage
av solpaneler.

10

Ladhusets interiör andas estetik och kvalitet där träets värme
skapar en varm och inbjudande atmosfär. Äkta trägolv är
mjuka och sköna att gå på. Paneler, köksluckor och trappor

är kvistfria med naturlig ådring och vackra ytskikt. Det finns
inga lister eller fönsterramar som förtar intrycket. I den mån
du önskar färg interiört rekommenderar vi lasering eller
milda pastellfärger. Arvesund Living erbjuder också olika
inredningspaket där formtanken är genomförd och funktionen
självklar, som exempelvis köksinredning från Marbodal och
badrum från Hafa Group.
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Att välja trä.

Med fabriken mitt i barrskogen i Lappland,
där träden växer långsammare, förädlar vi den
bästa skogsråvaran till genuina inredningsprodukter. Omsorgsfullt valda och nedtorkade
till 8 % ger formstabila paneler och massiva
trägolv av absolut norrländsk kvalitet.
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Platserna varierar,
tanken är densamma
Ladhusets enkla estetik och funktionalism gör att det fungerar överallt och oavsett storlek,
vare sig det handlar om året runt-bostad eller fritidshus.
Arvesund Living har byggt ladhus över hela Sverige, från
Österlen och till fjällvärlden men också på 2 500 meters höjd i
Schweiz, som exklusiv, förlängd villa utanför Berlin och bostad
vid en isolerad havsvik utanför Nouk på Grönland.
Ett av våra mer omskrivna projekt är Eremitens koja, ritad av
Mats Theselius och uppförd i naturen bland annat på Fabriken
Furillen, designhotellet på Gotland. Eremitens koja är knappt 10

kvm stor men isolerad för att vara beboelig året runt; en plats
för kontemplation och vila utan att påverka eller störa naturen.
Oavsett om du drömmer om en villa, ett fritidshus, gårdshus,
kedjehus eller en koja så finns det helt enkelt ett vackert,
energisnålt, funktionellt och trivsamt ladhus som uppfyller både
dina krav och önskemål.

När kvalitén är det viktiga

Vi säljer och bygger Arvesundshus
i västra Götaland!
070-552 13 27 • trabetongz@gmail.com

Kontor 0524-400 30 • Patrik J 0703-16 22 18
www.jd-bygg.se
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Den avgörande
entreprenaden
Inget husföretag är bättre än sin sämsta entreprenör, det är en viktig sanning. Därför arbetar
Arvesund Living med en stenhård styrning av skickliga yrkesmän. Från arkitektens vision
till ritning, projektering, markbearbetning, grundarbete och uppförande av ladhuset är alla
professionella och erfarna. För arbeten inomhus – VVS, el, golvläggning, kakling och finsnickeri
– samarbetar vi i görligaste mån med lokala yrkesmän eller specialister inom sitt område, allt
för att inte komrpomissa med vare sig kvalitet eller ekonomiska åtaganden.

Med närmare 70 år i branschen lovar vi dig
en trygg affär och du kan lita på att du får
vad du beställt. Tack vare vår erfarenhet
har vi också utvecklat en unik känsla för
vad som är rätt i tiden - och förmågan att
blicka framåt.
Alla våra vikdörrar, skjutdörrar, fönster och
fönsterdörrar tillverkas i vår fabrik i Fotskäl,
Marks kommun. Vi har full kontroll på hela
produktionen och det gör att vi kan ha
kvalitetsgaranti på allt. 10 års garanti på
produkten – det vågar vi lova!
Vi lever som vi lär – att kvalitet ut i
minsta detalj lönar sig.

0320-630 66 | mfab@markfonster.se
www.markfonster.se

• 18589 • www.jssverige.se

Tel: 010-762 01 00 | contact@arvesund.com | www.arvesund.com

