
Ystad - 179 m²
    1½-planshus

Ystad är ett exemplariskt stenhus, där gesimserna tydligt framhäver 

stenhusets karaktär. Med Ystad har ni stora möjligheter att skapa härliga 

ytor i vardagsrummet, eller kanske göra om matsalen till bibliotek genom 

att ta bort väggen mellan kök och vardagsrum, och på så vis skapa en 

härlig öppen planlösning. 

Massiva tjocka väggar av sten

Ytterväggarna består av 365 mm tjocka 

stenväggar av massiv lättbetong. Ingen 

plast, frigolit eller annat organiskt material.

Underhållsfria fönster

Alla fönster och fönsterdörrar består av 3-glas 

isolerruta med aluminiumklädd utsida för mini-

malt undehåll. Det ger er mer tid till annat.

Helkaklade badrum

Med Cityvillan får du alltid hög kvalitet på ma-

terial och utförande. Helkaklade badrum är 

standard i alla våra hus. 

Kundanpassat

Vi bygger huset som ni vill ha det. Det är era idéer 

som styr hur huset skall se ut. Vi ser till att ni får 

högsta kvalitet på ert nya drömhus.

Välisolerat

500 mm lösull på vinden (270 mm vid snedtak) 

gör att energiåtgången är förhållandevis låg. Även 

innerväggarna är isolerade.
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Ystad - 179 m²
1½-planshus

Skala 1:150
1 cm på kartan är 1,5 m i verkligheten. 
OBS! skalan kan variera beroende på skrivarens inställningar.

5 cm

1½-plan.
7 + kök.
179  m2 (109+70).
126 m2.
Tillval.
Betongpannor, 45˚.
365 mm massiv lättbetong. 
2,5 m nedre plan.
2,4 m övre plan.
Gipsplank.
15 mm ekparkett / klinkers
Träreglade, isolerade med 13 
mm gips. Innerväggar av sten 
är tillval (150 mm).
Betsad furutrappa.
Massiv ektrappa är tillval.
Aluminiumklädda, isolerglas.
2 helkaklade.
Siemens vita.
Tillval: Siemens alu/rostfri eller 
Miele vit/alu/titan.
Gjuten betongplatta.
200 mm isolering.
500 mm lösull, 270 mm lösull 
vid snedtak.
Träbjälklag med stegljuds-
isolering.
Bjälklag i betong är tillval.
Vattenburen golvvärme på 
nedre plan. Oljefyllda elradia-
torer som stödvärme uppe. 
Frånluftsvärmepump.
Jordvärme finns som tillval.

Fakta om Ystad:

Typ:
Rum:

Boyta: 
Byggyta:

Garage/Carport:
Yttertak: 

Ytterväggar: 
Takhöjd:

Innertak:
Golv:

Innerväggar:

Trappa:

Fönster: 
Badrum:
Vitvaror:

 
Grundläggning:

Isolering yttertak:

Mellanbjälklag:

Värmesystem:
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