Ditt drömhus

– på dina villkor

Skräddarsydda och energieffektiva hus
Tornedalshus AB grundades 1991
som Wuotila Bygg AB, som 2007 blev
Tornedalshus. Våra nybyggda och fräscha
produktionslokaler återfinns två mil
norr om polcirkeln i byn Rantajärvi. Vi
har också kontor i Luleå där vi gärna
träffar kunder. Genom åren har vi levererat objekt över hela Sverige och till
Nord-Norge.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Snap-video

Varför ett Tornedalshus?
Vi är en hustillverkare som är beredd att möta dig på dina villkor! Ingen affär är
den andra lik och flexibilitet är ett av våra ledord. Vi anpassar oss efter dig och
levererar allt från en stomme till ett nyckelfärdigt hus.
Ett Tornedalshus är också ett miljömässigt smart val. Vår strävan är att använda
natur- och miljövänliga material som får huset att andas. Den cellulosaisolering
från ISOCELL som vi använder i kombination med en diffusionsöppen konstruktion ger fuktsäkra, sunda och allergivänliga hus, men motverkar även brand
eftersom isoleringen inte brinner utan snarare förkolnar på samma sätt som
massivt trä.
Att bygga ett nytt hus kan vara den största affären du gör i livet. Därför är det
extra viktigt att du känner dig trygg under hela byggprocessen. Tornedalshus
kan med över 25 års erfarenhet garantera en hög kvalitet. Dessutom arbetar vi
bara med marknadsledande leverantörer och entreprenörer, till exempel är vårt
standardkök från Ballingslöv av absolut toppklass.

TORNEDALSHUS BYGGS MED CELLULOSAISOLERING!
Med cellulosa som isoleringsmaterial gör du ett bra val:
• Genom att använda cellulosa i form av lösull som blåses i slutna
väggar respektive på vind, så blir isoleringen mycket effektivare
genom att den är skarvlös utan köldbryggor.
• Hög värmelagringskapacitet ger svala hus på sommaren och varma
hus på vintern.
• Låg luftgenomsläpplighet innebär en isolering utan inre konvektion
(luftrörelser). Det ger ett verkligt effektivt skydd mot kyla som inte
tas med i konstruktörernas beräkningsmodeller, cellulosa är alltså
bättre i praktiken än i teorin.
• Med cellulosa i väggar och tak blir ditt hus bättre ljudisolerat.
Hela 7 decibel lägre ljud genom mellanväggar ger en lugn och skön
boendemiljö.
• Cellulosa är hygroskopiskt och kan tillsammans med diffusionsöppna tätskikt transportera fukt i ångfas genom fibrerna. Detta bidrar
till ett fuktsäkert klimatskal.
• ISOCELL Cellulosa brinner likt limträ, dvs det kolnar och skyddar
den bärande konstruktionen från att snabbt utsättas för elden.

Välj cellulosa ett bra miljöval
– både för ditt boende och vår planet!

www.isocell.se

GENOM ETT VÄLJA ETT TORNEDALSHUS GÖR DU
ETT BRA MILJÖVAL!
TRÄFIBER SOM RÅVARA
Tornedalshus byggs med Cellulosaisolering som tillverkas av återvunnet tidningspapper.
Du får en naturlig träprodukt i ditt trähus.
LÄGRE PRIMÄRENERGIUTTAG
Det går åt mindre energi att producera isolering av tidningspapper jämfört med det mer
vanliga mineralullsalternativen som har sten respektive glas som råvara.
NEGATIVT VÄRDE FÖR GWP
Utöver det lägre primärenergiuttaget vid tillverkningen har cellulosa ett negativt värde
för GWP (Global Warming Potential är ett index som används för att jämföra påverkan av
växthuseffekten). Att det blir negativt är en konsekvens av att råvaran (träd) tar upp och
binder koldioxid, som i hög grad påverkar uppvärmningen av jorden.

En flexibel byggprocess där du bestämmer
Tornedalshus är inga standardhus. Vår filosofi är
istället att göra hus som är anpassade efter de
människor som ska leva i dem. Därför kan du som
vår kund själv påverka det mesta när det gäller planlösning, inredning och detaljer i ditt hus. Det enda vi
behöver av dig är en måttsatt ritning, tillsammans
arbetar vi sedan fram ditt drömhus!
Vi erbjuder flera olika färdigställandegrader avseende
monteringen, så att du själv kan avgöra hur mycket
eget arbete du vill lägga ner vid färdigställandet av ditt
hus. De entreprenörer som vi använder känner våra
hus mycket väl, ytterligare en trygghet för dig som
kund.

Tel. 0911-12290

www.ingvarstradesign.se

STOMREST

Denna färdigställandegrad kan ses som en överlämningspunkt för
själva byggsatsen och vi rekommenderar starkt att Tornedalshus utför
stomresningen för att kunna ta ansvar för att allt är korrekt gjort.

UTVÄNDIGT FÄRDIGT

Montering takbeläggning, nock, fotplåt, takfotsbräda. Montering
vattenavrinning bestående av hängrännor och stuprör. Montering av
underspikning i takfot, knutbrädor/timmerknutar, fönsterbleck, midjeplåtar och farstukvist/skärmtak. Montering altan/trädäck, altangolv
och räcken.

ELFÄRDIGT

Montering stomme för samtliga innerväggar. Ena sidan kläs med osb
och gips. Den andra sidan lämnas öppen. Innertaket monteras med
glespanel och diffusionsöppen ångbroms (duk). Isoleringsstöd monteras mellan takstolar. Landgångar monteras. Färdigt för isolering av
vinden.

SNICKARFÄRDIGT

Montering innerväggar, innerdörrar och innertak. Invändig salning vid
dörrar och fönster. Foder kring dörrar och fönster sätts på plats. Taklist monteras.

NYCKELFÄRDIGT

Vi tar totalansvaret och leder processen tills det är dags att flytta in
- men alltid i samarbete med dig som kund.

Med flerårig yrkeskompetens inom mark och anläggning
utför vi grundläggning, dräneringar, stensättningar, vatten &
avloppsarbeten, maskinarbeten samt grönytor.
www.granismarktjanst.se

100 procent nöjda kunder
Vi på Tornedalshus är noga med att våra
kunder ska vara nöjda, vår ambition är 100
procent nöjda kunder. Vi förstår vikten av
ett gott rykte i denna bransch, speciellt när
antalet oseriösa aktörer stiger för varje år. För
dig som kund kan det ibland vara svårt att se
detta innan samarbetet har påbörjats. Därför
har vi bett några av våra kunder skriva ett par
rader om oss och självklart lämnar vi ut fullständiga kontaktuppgifter till referenser på
begäran.

Daniel och Kristina

Vi byggde ett Tornedalshus 2010, och hade tagit fram
ritningar tillsammans med en arkitekt. När vi valde mellan
olika husleverantörer så beslöt vi oss för Tornedalshus.

KAMI
– det självklara valet vid takbyte!
Med över 40 års erfarenhet av takplåtstillverkning erbjuder vi väl beprövade
produkter, lokalproducerade i Kalix.

Kulörer och fullständigt produktsortiment
hittar du på www.kami.se
Kundtjänst 0923-798 50 • order@kami.se
Försäljning 070-227 37 35 • ronny.sundqvist@kami.se

Daniel och Åsa

Vi fick utforma det som vi själva ville. Visste att husen är
kvalitetsmässiga och energisnåla. Leveransen höll både en
bra service och hade kunden, dvs oss, i fokus.

Peter och Lena

Vi visste att det var kvalitetshus och att man använder sig
av kvalitets- och miljömässiga material vid tillverkningen
redan innan vi bestämde oss för Tornedalshus. Vi är idag
mer än nöjda med resultatet.

TerraPLEGEL®
Robust och traditionellt med
unik sandbeläggning.

PLEGEL®
Matt Green Coat PRO ger dig ett
stilrent tak.

Samtliga finns i både 1-kupigt och 2-kupigt utförande, gåbara, snygga och pålitliga!

KamiCLASSIC
modernt utseende som passar
dom flesta byggnader.

PlusPLEGEL®
Dubbelt belagd, slitstark och
pålitlig.

Marianne

Byggde vårt Tornedalshus 2008 på Kjerringöy Bodö, Norge.
Fritidshuset har 170 mm väggar, 3-glasfönster med aluminumutsida samt cellulosaisolering som ger oss ett varmt
och vindtätt hus anpassat till Nord-Norskt klimat. Jämfört med vänners norska standard med mineralull, tunnare
väggar och 2-glasfönster har vi behagligare klimat inomhus.

Kvalitetsprodukter
för ditt blivande hem
Vi har Sveriges bredaste produktutbud
för traditionella och moderna hem.
www.nordan.se

Förutom byggmaterial
så levererar vi kök
från Ballingslöv till
Tornedals Hus!

Norrmalmsvägen 10, 953 34 Haparanda
Telefon: 0922-100 01
haparanda@elon.se

Besöksadresser

Telefon

E-post

Rantajärvi 78

0927-231 40

info@tornedalshus.se

Mobil

Hemsida

076-790 80 25

www.tornedalshus.se

957 94 Övertorneå
Sandviksgatan 75C
972 34 Luleå

Sundboms Elinstallationer AB erbjuder
elinstallationer och elservice som håller hög
kvalitet. Med mångårig erfarenhet har vi bred
kompetens inom området. Vi har dessutom
ett stort intresse för ny teknik och moderna,
energismarta lösningar.
Fråga oss gärna om KNX och Smarta hus.
Läs mer om oss på www.sundbomsel.se
och följ oss på Facebook.com/sundbomsel

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15308 • www.jssverige.se

Med fokus på kvalitet
och nöjda kunder!

