Villa Säter
Villa Säter är ett byggsmart hus tack vare den raka formen. Den klassiska
stilen gör att det passar in i de flesta miljöer och kan ändra stil beroende
på kulör, panel och spröjsmodell.
Planlösningen rymmer upp till fem sovrum, som alla är stora till ytan.
En fin detalj är trappöppningen som är väl tilltagen och ger ljus in i
hallen.
Härliga sällskapsytor där kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i
ena halvan av huset.
Husets invändiga yta:
191m2
Byggnadsarea:
156m2
Förslag på ändringar:
• Gör ett extra sovrum på bottenvåningen.
• Badrummet på övervåningen kan kompletteras med en bastu, ytan tas
från klädkammaren.
• Gör om den mindre klädkammaren till badrum. Den större
klädkammaren samt badrummet på ritningen blir då ett ytterligare
sovrum.
Villa Vaxholm och Villa Marstrand är andra varianter på samma
husmodell.
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Villa Säter
Villa Säter är ett byggsmart hus tack vare den raka formen. Den
klassiska stilen gör att det passar in i de flesta miljöer och kan ändra
stil beroende på kulör, panel och spröjsmodell.
Planlösningen rymmer upp till fem sovrum, som alla är stora till ytan.
En fin detalj är trappöppningen som är väl tilltagen och ger ljus in i
hallen.
Härliga sällskapsytor där kök, matplats och vardagsrum ligger samlat
i ena halvan av huset.
Husets invändiga yta:
191m2
Byggnadsarea:
156m2
Förslag på ändringar:
• Gör ett extra sovrum på bottenvåningen.
• Badrummet på övervåningen kan kompletteras med en bastu, ytan
tas från klädkammaren.
• Gör om den mindre klädkammaren till badrum. Den större
klädkammaren samt badrummet på ritningen blir då ett ytterligare
sovrum.
Villa Vaxholm och Villa Marstrand är andra varianter på samma
husmodell.

Bottenvåning Villa Säter
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Villa Säter
Villa Säter är ett byggsmart hus tack vare den raka formen. Den klassiska
stilen gör att det passar in i de flesta miljöer och kan ändra stil beroende på
kulör, panel och spröjsmodell.
Planlösningen rymmer upp till fem sovrum, som alla är stora till ytan.
En fin detalj är trappöppningen som är väl tilltagen och ger ljus in i hallen.
Härliga sällskapsytor där kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i ena
halvan av huset.
Husets invändiga yta:
191m2
Byggnadsarea:
156m2
Förslag på ändringar:
• Gör ett extra sovrum på bottenvåningen.
• Badrummet på övervåningen kan kompletteras med en bastu, ytan tas
från klädkammaren.
• Gör om den mindre klädkammaren till badrum. Den större klädkammaren
samt badrummet på ritningen blir då ett ytterligare sovrum.
Villa Vaxholm och Villa Marstrand är andra varianter på samma husmodell.

Övervåning Villa Säter
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Villa Säter
Villa Säter är ett byggsmart hus tack vare den raka formen. Den klassiska stilen gör
att det passar in i de flesta miljöer och kan ändra stil beroende på kulör, panel och
spröjsmodell.
Planlösningen rymmer upp till fem sovrum, som alla är stora till ytan.
En fin detalj är trappöppningen som är väl tilltagen och ger ljus in i hallen.
Härliga sällskapsytor där kök, matplats och vardagsrum ligger samlat i ena halvan av
huset.
Husets invändiga yta:
191m2
Byggnadsarea:
156m2
Förslag på ändringar:
• Gör ett extra sovrum på bottenvåningen.
• Badrummet på övervåningen kan kompletteras med en bastu, ytan tas från
klädkammaren.
• Gör om den mindre klädkammaren till badrum. Den större klädkammaren samt
badrummet på ritningen blir då ett ytterligare sovrum.
Villa Vaxholm och Villa Marstrand är andra varianter på samma husmodell.

Ändring planlösning Villa Säter
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