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EN UNIK
HUSTILLVERKARE 
Vi bygger smarta husmodeller där varenda kvadratmeter 
tagits tillvara. Tack vare vårt unika byggsystem är väggarna 
i ditt Reformhus 15% tunnare än branschgenomsnittet, vilket 
ger extra boyta på samma byggyta.

ETT MILJÖSMART VAL
Alla hus vi bygger är energisnåla, med u-värden långt under Boverkets 
referensnivåer. Inför en framtid där vi alla kommer att bli tvungna att 
tänka mer på hur vi kan minska användningen av ändliga resurser, inte 
minst när det kommer till energiförbrukning, är vi stolta över att kunna 
ligga i framkant när det kommer till miljö-smarta byggnadslösningar. 
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SMART FÖR BÅDE MILJÖ
OCH PLÅNBOK 
Ett energisnålt hus gör av med mindre energi, framför allt tack 
vare god isolering och en genomtänkt ventilationslösning med 
värmeväxlare. Med hjälp av bergvärme eller solceller kan man 
ytterligare sänka energiförbrukningen till näst intill obefintliga 
nivåer. Även om vi i Sverige idag har en näst intill koldioxidfri el-
produktion så ökar energiåtgången i samhället generellt. Miljö-
mässigt, och ekonomiskt, har du därför allt att vinna på att
bygga ett energisnålt hus från Reformhus. 
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Fasadklädsel - puts, 
träpanel, fasadskiva
eller tegel

200 mm PIR-isolering

Bärande reglar av trä
eller stål

> LÄS MER OM VÅR TILLVERKNING

REVOLUTIONERANDE
PIR-ISOLERING 
Det är vårt unika tillvägagångssätt att använda PIR som 
isolerande material som gör det möjligt för oss att 
producera lågenergihus utan köldbryggor. 

Vår konstruktion utgår från isolermaterialet PIR. PIR-skivor limmas 
ihop till ett väggblock och därefter läggs blocket i en fräsportal som 
fräser ur spår för träreglar, fönster och dörrar. Därefter limmas och 
skruvas den bärande träregelstommen in i väggblocket. Tack vare 
PIR:ens höga isolervärde får vi en vägg som är 15% tunnare men har 
25% bättre isolervärde än branschgenomsnittet. Det ger mer boyta 
på samma byggyta och lägre driftskostnader.

https://reformhus.se/tillverkning/
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STOMMONTERAT ELLER 
BYGGA SJÄLV
När du bygger ditt hus med oss har du full frihet att själv 
välja hur mycket du vill ha hjälp med och hur mycket du 
vill göra själv. Kanske vill du ha ett nyckelfärdigt hus, har 
redan kontakt med en lokal entreprenör, eller så har du själv 
byggkunskaper som du vill utnyttja.

För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda våra kunder flexibla 
lösningar för entreprenaden. När du köper ett hus från oss är det helt 
upp till dig vad du vill ha hjälp med, och vi erbjuder allt från endast 
tillverkning och leverans till totalentreprenad.

Om du redan har en entreprenör som bygger huset åt dig, eller om du 
vill bygga huset själv, tillverkar vi delarna i vår fabrik och levererar dem 
till dig. Vår tillverkningsmetod med reglar som limmas och skruvas fast 
direkt i isoleringen garanterar fuktsäkra komponenter som enkelt kan 
sättas ihop på plats.

Vårt val av isoleringsmaterial, PIR, gör att de färdiga stommarna blir 
lätta, vilket så klart är en stor fördel vid transport och hjälper till att 
hålla kostnaderna nere. Det gör också att huset kan byggas med 
tunnare väggar, vilket ökar den faktiska boytan.

BYGGSATS 
GÖR JOBBET SNABBT OCH ENKELT

Att bygga hus i form av en byggsats med färdiga sektioner är ett 
effektivt, snabbt och enkelt sätt att bygga hus på. Genom att stora delar 
av byggnaden kommer på plats på bara några dagar så blir resten av 
arbetet enklare. Det enda som behövs är en grund dit man har dragit fram 
anslutningar för el, VVS och dylikt. Därefter är det fritt fram att arbeta i 
lugn och ro för att färdigställa resten av byggnaden. Genom att taket och 
väggarna redan är täta spelar det ingen roll vad det är för årstid och jobbet 
kan göra bit för bit utan stress

STOMMONTERAD BYGGSATS 
BYGG EN DEL SJÄLV

Stommonterad byggsats är en populär entreprenadform som innebär att 
våra montörer sätter upp stommen till huset och genomför en tryckprovning. 
En tryckprovning är ett sätt att kontrollera tätheten i ett hus genom att mäta 
hur mycket luft som läcker genom husets klimatskal. Arbetet tar bara ett par 
dagar, och därefter har du en klimatsäker stomme och kan bygga färdigt 
resten av huset själv.

FLER ENTREPRENADFORMER 
Att bygga helt själv eller välja stommonterad byggsats är bara två alternativ 
du har att välja bland när du köper ett hus från oss. Självklart kan du även 
anlita oss för att bygga ditt hus nyckelfärdig,  eller så kommer vi fram till 
en annan lösning som passar dig. Vi samarbetar med leverantörer och 
entreprenörer över hela Sverige och kan se till att du får precis den hjälp du 
behöver på plats när stommen väl är levererad.

Redan på planeringsstadiet kan någon av våra arkitekt hjälpa dig med 
ritningar och att överföra dina visioner till handfasta ritningar. Alternativt 
väljer du ett färdigritat hus ur någon av våra husserier. Oavsett hur du vill gå 
till väga ser vi till att du får precis den service och kvalitet som behövs för att 
kunna bygga ett fuktsäkert och energieffektivt hus.
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BYGG DITT REFORMHUS 
ONLINE
Alla våra husmodeller har en digital tillvälsväljare där 
du enkelt själv kan välja allt från exteriöra detaljer som 
tak och ytterdörrar till köksluckor, vitvaror, golv, kakel 
med mera. I tillvalsväljaren får du direkt en ungefärlig 
totalkostnad för ditt nya drömhus. Det har aldrig varit 
enklare att bygga huset du alltid velat ha!

Bygg ditt Reformhus online på
reformhus.se/husmodeller

https://reformhus.se/husmodeller/
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1-PLANSHUS



14 15

REFORMHUS SVERIGE AB REFORMHUS SVERIGE AB

VIVACE 124
SMART & VÄLPLANERAT

VIVACE 124 är en trivsam 
1-plansvilla som passar både den 
lilla barnfamiljen och paret med 
utflugna barn. Centralt i huset 
finner du kök med matplats och 
ett vardagsrum med ett generöst 
glasparti ut mot baksidan. Master 
bedroom ligger i anslutning till en 
egen toalett och har egen utgång 
till terrass och baksida. 

Den andra sovavdelningen 
med två mindre sovrummen 
ligger i andra sidan av huset 
och mellan dem ett uppskattat 
allrum. Ett smart och välplanerat 
hus som passar perfekt på både 
fritidshustomter och tomter med 
begränsad byggyta.

1
Plan

4
RoK

3
Sovrum

124,4
Boarea (kvm)

138,4
Byggarea (kvm)

4847
Bygghöjd (mm)
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ESTRAD 138
STORT & RYMLIGT TROTS SIN SMÅSKALIGHET

ESTRAD 138 är en modern 
1-plansvilla på ca 138 kvm 
med välplanerade boytor. Som 
standard byggs huset utan foder 
och knutbrädor, vilket förstärker 
det moderna intrycket.  I centrum 
hittar du ett underbart kök med 
kontaktytor till vardagsrum och 
matdel.

Master bedroom har egen walk 
in closet samt en-suite badrum. 
Trots sin småskalighet känns 
ESTRAD 138 stort och rymligt.

1
Plan

4
RoK

3
Sovrum

138,5
Boarea (kvm)

154,9
Byggarea (kvm)

5085
Bygghöjd (mm)
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ACKORD 139
MED PLATS FÖR MÅNGA

ACKORD 139 är en 1-plansvilla med plats för många. Optimal 
planlösning med öppet mellan kök, vardagsrum och matplats. Från 
vardagsrum och allrum når man terrass och uteplats. Sovrummen 
ligger i två olika delar av huset så att alla i familjen ska kunna få den 
space man vill ha.

1
Plan

4
RoK

3
Sovrum

138,9
Boarea (kvm)

155,6
Byggarea (kvm)

5173
Bygghöjd (mm)
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UNISON 154
VÄLPLANERADE BOYTOR

UNISON 154 är en underbar 1 
plans villa på cirka 154 kvm med 
välplanerade boytor och platt tak. 
Arkitekten har tagit stor hänsyn 
till siktlinjer och ”trafikströmmar” 
inom huset.

I centrum finner du ett 
underbart kök med kontaktytor 
till vardagsrum och TV rum. 
Sovrummen och tvättrum 
avskilda. Huset känns stort trots 
sin småskalighet.

1
Plan

4
RoK

3
Sovrum

153,7
Boarea (kvm)

218,8
Byggarea (kvm)

3331 
Bygghöjd (mm)
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LEGATO 158
GOTT OM PLATS FÖR TREVLIGA STUNDER

LEGATO 158 är ett spännande 
1-planshus i vinkel på cirka 158 
kvm. Den smarta planlösningen 
följer dina behov genom åren 
då ett av de 4 sovrummen 
med fördel kan användas 
som kontor och/eller gästrum. 
Sovrummen ligger naturligt 
avskilda och master bedroom 

har badrum en suite. Kök och 
vardagsrum kombineras i en 
öppen planlösning och här finns 
gott om plats för trevliga stunder 
med familj och vänner. De stora 
fönsterpartierna och dörrarna 
mot den väl tilltagna uteplatsen 
gör att gränsen mellan inne och 
ute suddas ut.

1
Plan

5
RoK

4
Sovrum

157,7
Boarea (kvm)

176
Byggarea (kvm)

5105 
Bygghöjd (mm)

��
��
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MENUETT 164
STICKER UT FRÅN MÄNGDEN

MENUETT 164 är en ståtlig 
1-plansvilla som sticker ut 
från mängden. Den naturliga 
samlingsplatsen i det H-formade 
huset är det centralt placerade 
köket.

I husets ena del är tre av 
sovrummen placerade kring ett 
allrum. I den andra delen av huset 
ligger master bedroom med egen 
wc/dusch och klädkammare.

1
Plan

4
RoK

4
Sovrum

164,2
Boarea (kvm)

184,1
Byggarea (kvm)

4648
Bygghöjd (mm)
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CRESCENDO 175
KÄNN DIG SOM HEMMA

CRESCENDO 175 är en ljus och 
stor 1-plansvilla för den lite större 
familjen. Med 4 sovrum och en 
boyta på cirka 175 kvm får hela 
familjen plats. Stor som liten. 
Sovrummen ligger avskilt och 

tre av dem är samlade kring ett 
allrum. Master bedroom har eget 
badrum en suite. Vardagsrum 
och kök har en öppen planlösning 
med utgång till en uteplats där 
husets vinklar skapar lä.

1
Plan

5
RoK

4
Sovrum

175,4
Boarea (kvm)

193,2
Byggarea (kvm)

4951
Bygghöjd (mm)
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1,5-PLANSHUS
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SYMFONI 145
HÄR FÅR HELA FAMILJEN MER UTRYMME

SYMFONI 145 är en modern och 
välplanerad 1,5 plans villa. Här får 
hela familjen mer utrymme, utan 
det krävs en speciellt stor tomt. 
Med sin öppna planlösning mellan 
kök och vardagsrum skapas rymd 
och öppenhet i husets centrala 
delar.

På bottenplan finner du ett avskilt 
master bedroom och ett extra 
kontors- eller sovutrymme. Övre 
plan har två sovrum och ett 
allrum med två takfönster för 
maximalt ljusinsläpp.

1,5
Plan

5
RoK

3-4
Sovrum

144,9
Boarea (kvm)

110,4
Byggarea (kvm)

7638
Bygghöjd (mm)
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KVINT 149
UTSTRÅLAR RYMD & ÖPPENHET

KVINT 149 är en vacker och 
stilren 1,5-plans villa med en 
välkomnande entré. I hallen möts 
du av en rymlig och ljus hall med 
trappa upp till övervåningen där 
tre av sovrummen finns. I det 
rejält tilltagna köket finns det gott 
om plats, både för människor och 
förvaring. 

Köket ligger i direkt anslutning 
till tvättstugan och i öppen 
planlösning till vardagsrum 
och matplats. På övre plan är 
sovrummen placerade kring ett 
centralt allrum.

1,5
Plan

4
RoK

4
Sovrum

149,1
Boarea (kvm)

109,1
Byggarea (kvm)

6777
Bygghöjd (mm)
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PRESTO 165
ETT HUS MED MÅNGA MÖJLIGHETER

PRESTO 165 är ett charmigt 
1,5-plans hus med många 
möjligheter. Redan i entrén 
får du kontakt med köket som 
leder vidare till vardagsrum och 
matplats.

Det ljusa vardagsrummet har 
rikligt med fönster mot uteplats 
och terrass, vilket ger en härlig 
rymd. Tre av sovrummen ligger 
på övre plan tillsammans med 
allrum, WC och klädkammare.

1,5
Plan

4
RoK

4
Sovrum

149,1
Boarea (kvm)

109,1
Byggarea (kvm)

6777
Bygghöjd (mm)
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SENSIBILE 196
ETT HUS ATT VARA STOLT ÖVER

SENSIBILE 196 är ett fantastiskt 
hus med rymd och ljus i 1,5 plan. 
Centralt i huset hittar du kök och 
vardagsrum i öppen planlösning 
med gott om plats för umgänge. 
Den stora öppenheten mellan 
rummen gör SENSIBILE 196 flexibel 
för olika aktiviteter. Den avskilda 
matsalsdelen gör det möjligt att 
slå sig ner och avnjuta en middag, 
eller för att läsa läxor i lugn och ro. 

Ett av sovrummen är placerat 
på nedre plan och övriga tre 
sovrum ligger en trappa upp. Från 
allrummet på övre plan når du 
den stora balkongen med utsikt i 
det väderstreck du väljer. Notera 
entrén som gör ditt hus extra 
spännande och ett hus att vara 
stolt över.

1,5
Plan

5
RoK

4
Sovrum

195,8
Boarea (kvm)

128,9
Byggarea (kvm)

7620
Bygghöjd (mm)
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ADAGIO 210
EN MODERN KLASSIKER

ADAGIO 210 är en 1,5 plans villa på 
cirka 210 kvm med rena klassiska 
drag och korta takutsprång. 
Väl tilltagen med underbara 
fönstersättningar. Centralt kök 
som gör livet till en fest. 

Siktlinjer gör huset större och 
bjuder in trädgården in i huset. 
Ljusinsläpp med stor rymd och en 
kvalitet utöver det vanliga.

1,5
Plan

5
RoK

4
Sovrum

209,8
Boarea (kvm)

128,9
Byggarea (kvm)

6777
Bygghöjd (mm)



40 41

REFORMHUS SVERIGE AB REFORMHUS SVERIGE AB

FORTE 232
STOR VOLYM MED UNDERBARA LJUSINSLÄPP

FORTE 232 är en underbar 
1,5-plans villa med trädgårds-
fasad ut mot hav eller skog. 
Centralt i det stora huset finner 
du kök, matplats och vardagsrum 
med utgång till den stora 
terrassen. 

På övre plan finns ett rymligt 
allrum med gott om plats för 
lek och stoj, två stora sovrum 
och en underbar balkong där 
du kan njuta av de varma 
sommarkvällarna.

1,5
Plan

5
RoK

3
Sovrum

232,2
Boarea (kvm)

162,5
Byggarea (kvm)

6908
Bygghöjd (mm)
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2-PLANSHUS
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VIRTUOS 157
VÄLKOMNANDE LANTLIG KARAKTÄR

VIRTUOS 157 är en 2-plansvilla 
med lantlig karaktär. Verandan på 
framsidan ger en välkomnande 
entré till huset. Vardagsrum och 
matsalsdelen har dörrar ut till 
trädgård och terrass.

På nedre våningsplanet finns 
ett kontor som kan göras om till 
sovrum. Det stora allrummet på 
övre plan binder samman tre 
sovrum och och ytterligare ett 
arbetsrum. På detta plan finns 
även ett gemensamt badrum.

2
Plan

6
RoK

3-5
Sovrum

156,8
Boarea (kvm)

101,9
Byggarea (kvm)

7530
Bygghöjd (mm)
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STRINGENDO 162
EN RIKTIG HUSDRÖM

STRINGENDO 162 är en klassisk 
2-plansvilla med entré på 
gaveln vilket gör att modellen 
även passar på en smalare 
tomt. Med tre sovrum och 
ett gästrum passar huset en 
större familj. På bottenplan 
har kök och vardagsrum en 
öppen planlösning med härligt 
ljusinsläpp. 

Här finns gott om plats för ett 
stort umgänge och en härlig 
hörna framför brasan. Alla tre 
sovrum är placerade på övre 
plan som dessutom erbjuder 
badrum, allrum, förråd samt egen 
klädkammare i anslutning till 
master bedroom. STRINGENDO 162 
är en riktig husdröm!

2
Plan

5
RoK

4
Sovrum

161,6
Boarea (kvm)

92,2
Byggarea (kvm)

7301
Bygghöjd (mm)



ANPASSA DITT REFORMHUS
I VÅR TILLVALSVÄLJARE
Att bygga nytt hus innebär ofta att en stor mängd beslut måste 
tas. För att underlätta för dig har vi därför tagit fram vår unika 
tillvalsväljare där du direkt kan se alla olika alternativ och få ett 
totalpris för ditt nya Reformhus. Förutom de produkter och val 
som visas i denna katalog kan läsa mer om badkar, trappor, 
kaminer med mera.

Tillvalsväljaren hittar du under respektive husmodell på
www.reformhus.se. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

www.reformhus.se
info@reformhus.se
Tel. 0451-70 50 20

Industrigatan 12
281 43 Hässleholm

https://reformhus.se/
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