Västsvenska husdrömmar sedan 1955

”Rejnäsvillan gjorde vår husbyggarresa till en väldigt
positiv upplevelse. Dom var tillgängliga, flexibla och
kunniga. Skulle vi bygga ett till hus i framtiden skulle
vi definitivt höra av oss till Rejnäsvillan igen!”
Familjen Nilsson

Det flexibla alternativet
Rejnäsvillan är ett fjärde generationens familjeföretag där både byggtradition och snickarglädje fått
leva vidare. Vi brinner för att skapa unika och gedigna bostäder – helt enligt våra kunders önskemål.
Unika hus som står ut. Klassiska hus som passar in. Hem där människor vill bo och leva – länge. Vårt
huvudkontor ligger i Mölnlycke men vi tar uppdrag runt om hela Västra Götalandsregionen. Välkommen
med ert projekt!
Att bygga ett nytt hus helt från lösvirke är ett stort projekt som ställer höga krav på den som bygger
det. Genom erfarna medarbetare, samarbeten med noggrant utvalda och ledande leverantörer av
byggmaterial och ett hållbarhetstänk i allt vi gör kan vi uppnå den höga standard som vi valt att ställa
på våra hus.
Ert nya drömhus ska vara såväl gediget konstruerat som estetiskt tilltalande och
representativt för er egen stil. Därför har vi en bredd av etablerade och erkända
arkitekter som leder er rätt när det gäller utformning av husets planritning och
exteriör. Ni berättar hur ni vill ha det och de hjälper er att fånga och forma er dröm.

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG.

Välkommen till ett enklare och flexiblare sätt att bygga hus!

Häll och fläkt i ett –
en inredningsdröm.
Siemens inductionAir Plus med inbyggd fläkt, EX877LX67E
och EX807LX67E, har fått utmärkelsen Bäst i Test av Råd & Rön.
siemens-home.bsh-group.com/se
Framtiden flyttar in.
Siemens Hushållsapparater

Kundanpassade
kvalitetshus
Hos oss får ni alltid ert hus precis som ni
vill ha det. Inget hem är det andra likt.
Vi bygger tidlösa hus som passar in och
prisvinnande hus som står ut. Moderna
som klassiska, stora som små. Med över
65 år i branschen har vi hunnit med att
förverkliga tusentals husdrömmar.

”Vi är extremt nöjda med vår entreprenad och det arbetet som
Rejnäsvillan levererade till oss. Allt från de första mötena till färdig
produkt, det finns ett ”omhändertagande genom hela processen.”
Familjen Schill

Självklart rördelar
& kopplingar för
hemmafixaren!
Kolla in vår hemsida
Vi projekterar:
- vatten
- värme
- ventilation
- värmepumpar
Vi ritar även upp badrum i 3D som
gör oss till ett val med mervärde.
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Så här går det till, steg för steg

1
Husritning
Det första steget är att ni kommer
till oss med en idé om ert nya
drömhus. Har ni ritningsunderlag
och projektbeskrivning använder vi
det, annars hjälper våra arkitekter
er att sätta form på era tankar
och idéer. Redan nu kan ni få ett
ungefärligt pris.

2
Offert
Utifrån underlaget planerar vi
det byggsätt och de material
som passar er och tar fram ett
totalpris på ett nyckelfärdigt hus. Vi
eftersträvar alltid att ha så kompletta
och transparenta offerter som
möjligt. När offerten är godkänd
skriver vi ett entreprenadavtal. Vi
sköter totalentreprenaden, så ni
behöver inte krångla med andra
kontaktpersoner än oss.

Hela Nordens tak.

3
Bygglov
Här tar vi fram alla de ritningar och
dokument som behövs för att söka
bygglov. Vi hjälper självklart till med
samtlig dokumentation som krävs
för att kommunen ska godkänna ett
startbesked.

5
Besiktning och inflytt
När huset är färdigbyggt tar vi fram
allt som behövs för ett slutintyg från
kommunen. Efter slutsamråd och
besiktningar är det dags att lämna över
nycklarna till er så att ni kan flytta in i
ert nya drömhus!

4
Byggnation
Nu kan vi börja med det roliga – att
bygga huset! Vi lägger upp en tidsplan
med etapper för bygget och bokar in de
kompetenser som behövs för de olika
delarna. I tidsplanen får ni också koll på
när vi behöver era val av kakel/klinker,
golv, färger med mera.

Leverantör av takstolar
och kapade stommar
Företaget tillverkar allt från paneler och golv till konstruktionsvirke och
impregnerad trall.
Vi har en av Europas modernaste impregneringsanläggningar med en kapacitet på
150.000 m3. En helautomatisk anläggning som går dygnet runt 7 dagar i veckan.
Vi konstruerar och tillverkar även takstolar och formmaterial till brokonstruktioner.
Råvarorna i våra produkter kommer från flertalet kända sågverk runt om i Sverige
där vi känner oss trygga med kvalité och leveranssäkerhet.

Företagsvägen 2
43533 Mölnlycke
031-88 22 30
info@rejnasvillan.se
www.rejnasvillan.se
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Måttanpassat utan extra kostnad
westcoastwindows.se

• 21046 • www.jssverige.se

KUNGSBACKA

