
TRUBADUREN 130

FAKTA
Boarea:      130,3 m²

Antal rum:     5 rum och kök

Hustyp:     Enplanshus

Byggyta:     151,3 m²

Nockhöjd:    3,347 m

Byggnadshöjd: 5,055 m 

Takvinkel:     27°

Fasad:      Stående träfasad

Se mer på hemsidan



TRUBADUREN 130



LEVERANSBESKRIVNING

Vår standard uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalité och design. 
Vill du sätta egen prägel på ditt hus så finns det ett stort urval för det också. 

Leveranstid från order till husleverans: ca 24-26 veckor

Pris: Från ca 3 190 000 kr med totalentreprenad i Göteborgsregionen. 
Kontakta oss gärna för offert baserad på annan entreprenadform.

Kvalitet och omtanke
Du handlar med ett solitt och kraftfullt företag. 90 års erfarenhet borgar för kvalitet och om-
tanke i varje detalj.

Punktlighet
På utlovat klockslag är lastbil och montörer på byggplatsen. Punktlighet och noggrannhet 
är honnörsord hos oss. Leverans från vår husfabrik sker i huvudsak vid två tillfällen. Från vissa 
underleverantörer sker leveransen direkt till byggplatsen.

Egenkontroll
I våra rutiner finns en omfattande kvalitets- och leveranssäkerhetskontroll. Rätt kvalitet på 
ingående material, fackmannamässigt utfört arbete, leveranser i rätt tid m.m.

Garantier och försäkringar
Tack vare vår väl upparbetade egenkontroll för såväl material som leverans, kan vi lämna ett 
tioårigt konsumentskydd med färdigställande- och nybyggnadsförsäkring i omfattning enligt 
avtal. Dessutom får du 1-årig fullvärdesförsäkring vid byggnation i Sverige.  Detta ingår i priset 
när du ska bygga hus tillsammans med oss.

Ekonomi
Du får fast pris i 8 månader på både material och montering.

Kort byggtid
Tack vare den höga prefabriceringsgraden och säkra underleverantörer har vi kort byggtid.

Flexibilitet och kundanpassat
Hos oss kan ni utgå från en villa och ändra så mycket eller lite ni vill. Våra arkitekter hjälper er 
så att ert hus blir precis så som ni vill ha det.

Monteringsalternativ
Du väljer mellan fyra olika färdigställandegrader. Monteringsfärdig byggsats, stommonterat-, 
Stommonterat + utvändigt färdigt-, eller snickarfärdigt utförande. Tar du monteringen genom 
oss och vi kommer ända fram till grunden med lastbilen, ingår även kranmontering.

TRYGGT HUSKÖP

Läs eller ladda ner 
leveranspeskrivning



Vi har kontor över hela södra och mellersta Sverige samt i Umeå. Oftast 
är det lättast att kontakta den hussäljaren som finns närmast där du bor 
eller där du skall bygga. Kontaktuppgifter till Stefan Kristoffersson som är 
vår representant i Malmö med omnejt finner du nedan.
Givetvis är du även välkommen att ringa huvudkontoret i Mjöbäck.

KONTAKT MALMÖ

Stefan Kristoffersson
Tel: 0725-61 10 55

E-post: stefan.kristoffersson@vastkustvillan.se

Till kontaktsidan

BYGG DITT DRÖMHUS MED EN AV SVERIGES 
MEST FLEXIBLA HUSTILLVERKARE!


