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TORP FRÅN JULARBOSTUGAN
- SÅ KLART DU VILL HA DET!

Altanen kan

anpassas

eller utökas

Huset kan förlängas i steg på 1,2 m.

Förhöjt väggliv

ökar takhöjden

på loftet.

Vi har ett stort

urval farstukvistar,

glasverandor, entréer

och burspråk.

Fönsterpartier

kan väljas efter

era önskemål,

husets stil och läge.

En suterrängvåning

ger mer utrymme

Du väljer

Även om vi bygger är det ditt hus. Därför är

varje hus unikt och varje bygge påverkas av

dina val.

Vi bygger så långt du själv vill – ett skal att

arbeta vidare med eller helt inflyttningsklart.

Väljer du Jularbostugan är det du som utfor-

mar och vi bygger - så klart du vill ha det!

Ett andra hem

När vi bygger en Jularbostuga är vår förhopp-

ning alltid att bygga mer än bara ett hus – vi

vill ge dig den bästa tänkbara utgångspunk-

ten för att skapa ett andra hem.

Ett tryggt beslut

Känns det som ett stort beslut? Det är det!

Därför vill vi att du ska känna dig trygg under

hela byggprocessen. Vi lägger upp planering-

en och bygget på ett sätt som ger dig god

överblick över priser och leveranser.

SEMESTER...

En avslappnande bastu före kvällsdoppet. Nygrillat ute på altanen en ljummen sommarkväll. Jordgubbar

och glass. Och det är din oas. Din altan. Dina jordgubbar.

Hur din fritid än ser ut, fylld med aktiviteter eller — kanske ingenting alls! — vi kopplar av bäst när vi

känner oss hemma. När vi är hemma. Med Jularbostugan kan du vara det – hemma även på semestern!

VALMÖJLIGHETER –

HUSKROPPEN
Torpet 46+loft

Torpet 50+loft

Torpet Tanum  58+loft



SE ALLA VÅRA

TORPMODELLER

Husen på bilderna kan vara anpassade/extrautrustade

Torpet 50+loft

Torpet 50+loft

Torpet Tanum 58+loft

Torpet 50+loft

LITE INSPIRATION

Torpet 46+loft

Torpet 50+loft
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VI ANVÄNDER VÄLKÄNDA LEVERANTÖRER

LITE INTERIÖRBILDER

SE ALLA VÅRA

TORPMODELLER


