Hus som
mättar själen

Kärlek &
Inspiration
Vi älskar hus. Det vet vi att du som läser denna katalog också gör. Många
av våra byggherrar berättar att de upplevde kärlek vid första ögonkastet
när de såg våra hus – och att de förälskar sig på nytt varje dag när de
kommer hem. Några modeller du ser här är frukten av ett nära och tillitsfullt samarbete mellan kund och arkitekt. När drömmen om det perfekta
boendet sammanstrålar med kunskap, skaparglädje och engagemang –
ja, då blir det så här bra.

Skönhet &
Kvalitet
KarlsonHus-kvaliteten bygger på magnifika detaljer och en utsökt finish.
Titta på vår vackert profilerade ”duvhylla” och den tredelade vindskivan
här intill. Detta är inga kostsamma tillval utan de ingår som standard i
våra hus. Även inredningen utmärker sig med mjukt profilerade sockelklossar, fönsterbrädor, golvlister och annat som förhöjer skönhetsvärdet
och ger unik karaktär.
Vi får ofta höra att KarlsonHus är drömhus också för byggarna. Den
exakta passformen gör det lätt att montera huset på kort tid. Dessutom
garanterar den mycket god täthet som är en förutsättning för att ventilationen ska arbeta med hög verkningsgrad.

Ursprung &
Tradition
När man åker en tur genom Sverige så förstår man att svensk hustradition
är unik. Vi har tagit tillvara det gamla kunnandet och behållit värderingar
som kvalitet, trivsel, känsla och skönhet. Några av våra hus, som Lusthusserien, är redan moderna klassiker som älskas för sin tidslösa charm.
Småländska KarlsonHus har snart 50 års erfarenhet av trähusbyggnation
och är idag ett fristående, privatägt utvecklingsbolag som satsar helhjärtat
på design och miljö. Vi samarbetar med mycket erfarna och certifierade
partnerfabriker i Sverige när vi tillverkar våra hus.

Hälsa &Miljö
Vi har antagit den globala klimatutmaningen och erbjuder som enda tillverkare ett fulländat lågenergikoncept som inte bara ser till energiförbrukningen utan också bygger på förnybara, ekologiska material. Våra hus med
EKOMER är koldioxidnegativa och extremt energisnåla, tack vare ett sofistikerat uppvärmningssystem och en ventilation som återvinner 90 % av
husets värme. EKOMER kombinerar solenergi, biobränsle, hög energiprestanda och mycket kraftiga väggar med isolering av cellulosa. Konceptet
passar varje design, du behöver aldrig kompromissa med husets arkitektur.
Vi har byggt både Lusthus och Kaptensvillor med EKOMER. Luftkvaliteten
är en klass för sig, tack vare att väggarna andas. Att komma in i ett KarlsonHus med EKOMER är som att komma ut i friska luften.
Vi var det första svenska husföretaget vars produkt har blivit CE-märkt och
tilldelats ett EOTA-godkännande. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

TORSJÖ är ett hus med plats för lust,
skapat med lust. Inspirationen från de
klassiska grosshandlarvillorna är tydlig.
Rötterna finns i förra sekelskiftets arkitektur och huset är ett minne från den
tid i svensk byggtradition när de allra
vackraste husen byggdes.
TORSJÖ är ett av våra lusthus och har
tidstypisk genuin karaktär, men givetvis
med alla dagens moderniteter.
Katalogen du har i din hand presenterar
de senaste årens storsäljare, tillsammans
med några helt nyritade hus.
Njut av vackra husbilder och genomtänkta planlösningar och låt drömmen
om ett KarlsonHus bli verklig.

TORSJÖ

Lusthus,

smaka på ordet
Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

ÖVRE PLAN

NEDRE PLAN

Torsjö
150 KVM, 6 RUM OCH KÖK
Öppenheten mellan kök, matplats, sällskapsrum
och glasverandan karaktäriserar detta vackra
lusthus. I TORSJÖ flödar ljuset in från flera håll
genom vackert spröjsade träfönster som ger en
trivsam och ombonad miljö. På nedre plan finns
dessutom toalett med dusch, separat klädvårdsrum med utgång till tomten samt ett trivsamt
arbetsrum alternativt extra sovrum.
På övre plan finns tre sovrum, badrum och ett
allrum. Två balkonger ger möjlighet att ta tillvara
solens alla timmar.

TORSJÖ ingår i vår serie av LUSTHUS och omfattas av mönsterskydd inom EU.

EKOMER gör huset utsläppsfritt
(Carbon Zero). Läs mer på
www.karlsonhus.se.

Ett mästerverk

till trähus
BERGVIK är ett av våra mindre lusthus. Här har huset fått en lite
annorlunda prägel, med tegeltak, faluröd träpanel och vita knutar.
Redan på utsidan anar man den generösa takhöjden inomhus. Ögat
gläds åt alla vinklar och prång, de vackra taksektionerna och snickarglädjen, som ger både liv och harmoni åt huset.
Vi kallar det helt enkelt för ögonfröjd.

Bergvik

NEDRE PLAN

149 KVM, 6 RUM OCH KÖK
I BERGVIK har vi öppnat upp bottenvåningens planlösning för att
skapa ett extra stort sällskapsutrymme som varma sommardagar sträcker sig ända ut på
den intilliggande altanen.
Ett hus som värmer själen både
för de som vistas i huset och de
som passerar förbi. Ett hus som du
kommer att trivas i resten av ditt liv.

EKOMER förebygger allergier.
Läs mer på www.karlsonhus.se.
Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

BERGVIK
Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

ÖVRE PLAN

BERGVIK ingår i vår serie av LUSTHUS och omfattas av mönsterskydd inom EU.

Den vackra matplatsen inbjuder till fest
för både släkt och vänner.

Inbjudande entré med
snickarglädje.

Ett hus ska
hålla i flera
generationer
Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

Uttringe

NEDRE PLAN

224 KVM, 7 RUM OCH KÖK
Utrymmena i huset är generösa.
Ett hem att fröjdas över, att leva
och drömma i. Där både själ och
hjärta får plats, liksom barnen,
hunden, katten, syrummet,
snickarboden, bokhyllorna,
vedspisen, släkten, vännerna
och de riktigt stora kalasen!
Idag, imorgon och långt, långt in
i framtiden.

EKOMER sparar på världens resurser.
Läs mer på www.karlsonhus.se.
Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

En större variant på temat lusthus.
Huset UTTRINGE har en hantverksmässig variation mellan liggande
och stående panel och, som pricken
över i, en vacker glasad punschveranda på baksidan. Ett riktigt
hantverk. Inget annat kan ge den
rätta känslan.

UTTRINGE

ÖVRE PLAN
UTTRINGE ingår i vår serie av LUSTHUS och omfattas av mönsterskydd inom EU.

Tidstypisk köksinredning.

Vackert spröjsade fönster i punschverandan.

Amerikansk
storslagenhet
Inspirationen från den amerikanska östkustens grandiosa villor är
solklar. NEWPORT låter amerikanskt men planlösningen har egentligen sitt ursprung från en traditionell svensk mangårdsbyggnad.
Men oavsett om huset ligger i USA eller i Sverige kommer du
garanterat att trivas på den härliga verandan som sträcker sig i
vinkel utmed husets gavel. Nedervåningens spröjsade fönster och
dubbeldörrar i glas släpper in mycket ljus och tillåter dig att njuta

Newport

av utsikten.

NEDRE PLAN

243 KVM, 10 RUM OCH KÖK
Detta är huset för den större familjen.
Utöver ett generöst badrum rymmer
övervåningen hela sex sovrum samt
ett allrum. I markplan finns bl.a.
köket, ett arbetsrum och de
vackra sällskapsrummen för det
stora umgänget. Kring den
centralt placerade kakelugnen kan man samlas en kulen
höstkväll och kanske berätta
sagor för barnen eller bara trivas
och umgås.
Tack vare närheten till köket serverar
du, under lata, soliga dagar maten
enkelt på husets veranda.
EKOMER hjälper till att lösa klimatproblem. Läs mer på www.karlsonhus.se.

Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

NEWPORT

ÖVRE PLAN
Välj mellan sol och skugga ute på den magnifika
verandan.
Fotograf NEWPORT: Maria Eberfors

Med tio rum i huset kan alla
få sin egen vrå.

Med sikte

mot skyn
Precis som namnet anger har detta hus en pampig design som
andas gamla anor och dåtidens hantverk. KAPTENSVILLAN är som
ett gammaldags trähus, fast med en modern touche. Verandan med
sina vackra trädetaljer ger en ståtlig och välkomnande inramning till
husets entré. Med sitt uppskjutande torn är detta ett hus man gärna
lägger märke till. En villa med sikte mot skyn.

Kaptensvillan
184 KVM, 6 RUM OCH KÖK
I detta vackra hus väljer du om middagen avnjuts vid matplatsen med sitt torn eller inne
i den rymliga salongen. Kanske vill du
äta frukost utomhus i den värmande
morgonsolen?
Balkongen som löper längs
med fasaden är stor nog att
rymma hela familjen en vacker
försommarmorgon. Här har
du dessutom en härlig utsikt
över nejden. Vill du hellre hålla
till på marknivå är trädäcket
utmed husets ena långsida den
optimala samlingsplatsen. Här
grillar du på kvällarna och lapar sol
på dagarna.
EKOMER använder återvinningsbart material.
Läs mer på www.karlsonhus.se.

NEDRE PLAN
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Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

KAPTENSVILLAN
Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!
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ÖVRE PLAN
KAPTENSVILLAN är mönsterskyddad inom EU.

Doften av nybakat bröd...

Trappa i gammaldags stil förbinder
övre och nedre plan.

HUMLEBACKEN är ett av våra rymligare hus – perfekt för flerbarnsfamiljen att bo och växa i. Med två stora
sovrum ihop med ett rejält allrum kan
barnen leka fritt på övervåningen.
I detta hus får man både rum att
bo och rymd att leva. Storleken och
planlösningen ger möjlighet att både
umgås med vänner och familj eller
unna sig en stunds privat avskildhet.
Liggande panel i kombination med
stående bröstpanel ger exteriören en
härlig känsla av sekelskiftet. Utrymmet mellan husets båda flyglar skapar
en naturlig skyddad samlingspunkt
utomhus.

HUMLEBACKEN
NEDRE PLAN
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Hallen som man gärna stannar lite längre i.
Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

Rum att bo,
rymd att leva

Humlebacken
218 KVM, 6 RUM OCH KÖK

KLK

Husets öppna planlösning och stora sällskapsrum gör det möjligt för många personer att
umgås samtidigt. De spröjsade fönstren släpper in ljus som bidrar till att skapa ytterligare
rymd och trivsam atmosfär.
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I husets kök finns naturligtvis också plats för
hela familjen och några till. Väljer man dessutom att inte separera köket från sällskapsrummet skapas en ännu större gemenskap.

EKOMER nyttjar förnyelsebar energi.
Läs mer på www.karlsonhus.se.
ÖVRE PLAN

Vi bygger
för själen

Vårt mål är inte enbart att designa vackra hus med hög
kvalitet. Under många år har KarlsonHus haft som målsättning att producera klimatsmarta byggnader med låg
energiförbrukning. Dessutom har valen av byggnadsmaterial
blivit en viktig parameter i denna process. Vi använder i största
möjliga mån förnyelsebara material eller kretsloppsmaterial
som minimerar utsläppen av koldioxid.
Vi bygger hus för själen. Men med huvudet.

MÄLHAMRA

Rötterna finns i förra sekelskiftets arkitektur och huset är ett minne från den
tid i svensk byggtradition när de allra
vackraste husen byggdes.

Köket är modernt men ändå tidstypiskt.

Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

NEDRE PLAN

Mälhamra
ÖVRE PLAN

169 KVM, 6 RUM OCH KÖK
En öppen planlösning och ett stort hus med
gammaldags charm och känsla. Det är huset
som vi kallar MÄLHAMRA. En luftig välkomnande inblick vid entrén ger överraskningar när
man kommer in i huset. Det vibrerar av ljus och
materialkänsla. Köket och andra viktiga utrymmen känns behagligt avgränsade trots öppenheten.
Utsikten genom de vackert spröjsade fönstren
tävlar om uppmärksamheten med känslan av
den luftiga takhöjden. Sovrum med snedtak,
tryggt och trivsamt för små och stora. Ett hus för
en växande familj med lust för umgänge.
EKOMER ger ett bra inomhusklimat.
Läs mer på www.karlsonhus.se.

Vårt hus ANNIE är ett tvåplanshus
som har tydligt släktskap med
den amerikanska New Hampshirestilen. Symmetri, stora glasytor,
vackra balkonger och den liggande
panelen bidrar till det romantiska
och harmoniska utseendet. Inom
de vackra väggarna sprids en tanke
om avskalad klarhet. Planlösningen
är översiktlig och full av bekvämligheter, som walk-in-garderoben
mellan badrum och föräldrasovrum.
ANNIE
Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

NEDRE PLAN

Husdetaljer som bär KarlsonHus genuina prägel från husfot till nock.
Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

Romantiskt,
levande och
vackert

ÖVRE PLAN

Annie
138 KVM, 4 RUM OCH KÖK
Huset ANNIE har ett modernt och elegant
formspråk. Raka enkla linjer utan överdådig
detaljrikedom ger detta hus sin lugna och
charmiga stil. Less is more! Utrymmena i
huset är generösa och funktionella och de
vackra fönsterpartierna ger ljus och rymd åt
husets alla rum. Ett romantiskt och vackert
hem att leva i och fröjdas över.

EKOMER minimerar energiåtgången. Läs mer på
www.karlsonhus.se.

Vi mår bra
av det vackra
De allra flesta har en blick för det vackra. KATRINE är ett hus man
inte gärna går förbi utan att stanna till och beundra. Den stående
och liggande panelen är enastående vacker, liksom de gammeldags tilltalande fönsterspröjsningarna. Man känner känslan
av det äkta. En levande träfasad som nästan doftar linolja. Det
vackra får oss att må bra.

Katrine

Se många fler hus på vår hemsida www.karlsonhus.se!

175 KVM, 5 RUM OCH KÖK
När vi kombinerar duktiga hantverkare och
skickliga arkitekters förmåga skapar vi ett
hus med själ.
KATRINE har själ. De 175 kvadratmetrarna
fördelar sig på 4 stora sovrum på övervåningen och en välplanerad bottenvåning
med stora sällskapsutrymmen. Vackra glasade dubbeldörrar leder ut på tomten och
ger ett vackert ljusinsläpp. Kök och matplats delas genom en praktisk bardel.

EKOMER är lönsamt inom några år.
Läs mer på www.karlsonhus.se.

NEDRE PLAN

Avvikelser mellan bilder och planlösningar förekommer.

KATRINE

ÖVRE PLAN

Vackra detaljer med stående och liggande panel och en härlig terrass
för sommardagar.

På ritbordet!

New Hampshire

Karlson HusIndustrier AB

Box 3, SE-360 70 ÅSEDA

Tel. +46 474-555 00

Fax. +46 474-109 85

info@karlsonhus.com

www.karlsonhus.com

KarlsonHus unika europeiska
tekniska godkännande
ETA-045/0086.

