En modern tillverkare för smarta
boendelösningar, både för privat och industri.

www.smabohus.se

Vi är ett mindre företag beläget i västra Sverige.
Vår affärsidé är att bygga ﬂexibla, mobila modulhus för alla behov.
Vi bygger våra hus på fabriken utanför Skövde, de byggs enligt svensk byggstandard
med genomgående mycket hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat.
Husen byggs i modulsystem på stålram i fabrik, de är nyckelfärdiga
när de levereras med trailer till kund.
På leveransplatsen har kunden förberett med platta eller plintar samt
framdragning av vatten, el och avlopp.
Varje hus kan anpassas med träpanel i valfri kulör eller varför inte någon
av våra underhållsfria fasader.
Det underhållsfria har fördelen att det håller i många år utan någon större insats.
Huset lyfts på plats, vatten, el och avlopp kopplas in.
Kunden får tillträde till huset efter några timmar.
De mindre husen byggs i en modul medan de större byggs i två eller ﬂera
moduler för att sedan monteras ihop på plats.
Kunden har möjlighet att skräddarsy sitt eget hus,
allt från ett litet Attefallhus till ett hus för hela familjen.
Vår fabrik har nu byggt smarta kompakta boende lösningar i över 10 år,
under 2018 utökade vi produktions kapaciteten ytterligare redo för den ökade
efterfrågan.
De ﬂesta av våra modeller ﬁnns att se i utställningen vid fabriken
så bara boka ett möte med någon av våra representanter så hjälper de er med
att hitta den perfekta lösningen på ert behov.
Varmt välkomna till oss på Småbohus AB.
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SORTIMENT
Det vi vill uppnå med våra hus
är att du får rätt funktioner,
en design du har varit med
och påverkat som är prisvärd.
De husen vi erbjuder är noga
anpassade efter praktiska
behov med villastandard.
Alla våra Småbohus kan
göras handikapp-anpassade.
Med ett Småbohus på din tomt
kan du höja värdet på din bostad
och göra den mer attraktiv
om du bestämmer för att sälja
i framtiden.
Våra Småbohus/Attefallhus
är alltid fullständigt
färdiga för inﬂyttning, utan
några återstående
byggnadskompletteringar.
Från beställning till leverans
tar det ca 8-10 veckor.
Huset byggs i fabrik och
transporteras till din tomt.
Huset lyfts med lyftkran
och placeras på den
förberedda grunden, plintar,
torpargrund eller
makadambädd.
Därefter kopplas vatten,
avlopp och el.
Enkelt och smidigt har du
ett boende för
inﬂyttning på tomten.
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SMÅBOHUS 63

Småbohus 63 ett hus på 63 kvm har en öppen planlösning
där vardagsrummet har gott om plats för en mysig inredning.
Köket är fullutrustat med diskbänk, spis & ugn, kyl & frys.
All inredning är från IKEA vilket gör det lätt att byta ut eller komplettera
från samma serie.
De två sovrummen har plats för 160x200 sängar, garderober.
Badrummet är rymligt med dusch, toalett och handfat och en kombinerad
tvättmaskin med torktumlare.
Den trevliga exteriören med ståendes träpanel i valfri kulör får Småbohus 63
att smälta in i omgivningen..
Full isolering, treglasfönster och ventilation med värmeväxlare samt med
luftvärmepump.
Energiklassad
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SMÅBOHUS 30

Småbohus 30 har en öppen planlösning
där vardagsrummet har gott om plats
för soffa & köksbord med fyra stolar.
Köket är fullutrustat med diskbänk,
spis & ugn, kyl & frys.
All inredning är från IKEA
vilket gör det lätt att byta ut eller
komplettera från samma serie.
Det ombonade sovrummet har plats
för 160x200 säng för bästa komfort.
Badrummet känns rymligt med dusch,
toalett och handfat och en kombinerad
tvättmaskin med torktumlare.
Den trevliga exteriören med
liggande träpanel i valfri kulör får
Småbohus 30 att smälta in i
omgivningen på gården, i villaområdet
eller på skärgårdsön.
Full isolering, treglasfönster
och vattenburen golvvärme
gör Studio oslagbart energieffektiv.
Planlösningen är anpassningsbar!
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SMÅBOHUS 76
Förutom all den yta och alla
de bekvämligheter du någonsin
kunde önska dig, så blev ditt
fritidshus helt plötsligt ännu mer
speciellt. Oavsett om du tar en
stund för att njuta av den
fantastiska utsikten genom de
katedralformade fönstren,
eller kryper upp i hörnet på den
mjuka sköna soffan framför
brasan, blir det en helt ny
upplevelse att "stanna inomhus"
i detta enastående fritidshus.
Hall med tvättmaskin och förvaring.
Köksinredning av högsta kvalitet,
precis som du vill ha hemma.
Stilfulla och omsorgsfullt
kombinerade textilier ger både
harmoni och komfort i ditt hem.
Rymligt badrum som skryter med
generöst badkar och duschvägg.
King size, lyftbar divan dubbelsäng.
Velux takfönster för extra ljusinsläpp.
Integrerat Bluetooth ljudsystem med
diskreta högtalare i taket.
Köksbar med 3 pallar, Integrerad
kyl & frys, micro, ugn samt diskmaskin.
I skapandet av Småbohus 76 har vi
inte sparat på något för att få fram en
helt ny nivå av lyx.
Omsorgsfullt designad för de mer
kräsna kunderna, är detta
lyxsemesterhus byggt med året runt
speciﬁkationer som standard och
visar en utsökt stil, högsta kvalitet
och enastående hantverk var du än tittar.
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SMÅBOHUS 40

Småbohus 40 ett hus med träpanel och vattenburen golvvärme.
Du får den målad i den kulör du önskar så att den passar in hos dig.
Småbohus 40 är 4 x 10 meter och har ett rymligt vardagsrum
med plats för soffa, soffbord och matplats.
Köket är komplett installerat med över- och underskåp, diskbänk,
spis och kyl/frys.
Sovrum 1 har två garderober och plats för en 160x200 cm dubbelsäng.
Sovrum 2 har en garderob och plats för två 80x200cm enkelsängar
alternativt våningssängar.
Badrummet är komplett inrett med dusch, handfat och WC.
Småbohus 40 kan också levereras med din egen planlösning,
kontakta oss så tar vi fram ett förslag!
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SMÅBOHUS 42

Småbohus 42 är skapad utifrån våra kunders önskemål
där de bor två personer och har behov av en riktig hall
med garderober för ytterkläder och förvaring.
En öppen planlösning med plats för soffa, utdragbart köksbord
med plats för 6 stolar.
Den härliga altandörren i allrummet ger er direkt access ut till
trädgården eller till ert ﬁna trädäck.
Köket är fullutrustat med spis, kyl, frys, diskbänk och diskmaskin.
I sovrummet ﬁnns plats för två 80 x 200 cm sängar.
Badrummet har duschkabin, toalett, handfat och tvättmaskin med torktumlare.

Vattenburen golvvärme,
full isolering och
treglasfönster gör
Småbohus 42 både
praktisk och energieffektiv.
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Följ oss på sociala medier
för dom senaste nyheterna

www.facebook.com/smabohus/

www.instagram.com/smabohus/

www.smabohus.se
Häggum Ranstadsverket, 521 64 Stenstorp Sverige
Morgan: Tel: +46 (0)705 - 73 50 73 E-post: morgan@smabohus.se
Berne: Tel: +46 (0)761 - 42 41 95 E-post: berne@smabohus.se

