
Små Hus. Stora Möjligheter.

• GÄSTSTUGA 
• SKIDSTUGA 
• HOBBYSTUGA
• FÖRENINGSSTUGA

• VÄVSTUGA 
• BADSTUGA
• JAKTSTUGA
• UNGDOMSHUS

Perfekt till mycket - här är några idéer:

presenterar

HELGBO och LILLA TUNSTA



Stugan är måttsatt enligt gällande 
regler för hus utan byggnadslov och 
bygganmälan (Friggebodar). 

Du kan variera antal fönster, fönstertyp  
och även placeringen.  

Läs mer om Lilla Tunsta på vår hemsida: http://www.tomokuhus.se/lillatunsta/    
eller scanna QR koden med din mobiltelefon för att gå direkt till sidan. 

Lilla Tunsta är den smarta stugan för åretruntbruk på 15 m2

Givetvis är det möjligt 
att ersätta fönster med 
fönsterdörrar.

Genomtänkt och snyggt 
från alla håll. Flexibelt på 
insidan. Ett riktigt bra extra 
hus helt enkelt.

Alla hus från Tomoku Hus 
kommer med våra praktiska 
och energisnåla fönster som 
standard.

Byggd i högsta kvalitet ger den en gedigen storhuskänsla samtidigt som det tar  
lite plats på tomten. Lilla Tunsta kan vara allt från ett musikrum till ungdomarna till  
ett mysigt gästrum i Dalastil i förortsträdgården. 

LILLA 
TUNSTA

15m2

Massor med möjligheter att anpassa till dina behov!



HELGBO

HELGBO följer normerna för hus 
utan byggnadslov upp till 25 m2 med 
bygganmälan (Attefallsstugan).

HELGBO kan levereras med eller utan 
loft. Invändigt tak kan utföras som plant 
undertak eller brutet för extra takhöjd.

Tips: 
För åretruntboende rekommenderas att 
regla upp 45mm för tilläggsisolering.  
Då får man automatiskt ett bra och 
säkert sätt att lägga installationsledningar 
dolda.

25m2

HELGBO är ett välbyggt kvalitetshus i traditionsrik stil på 25m2

Alla byggsatser är detalj- 
märkta och utförliga 
montageanvisningar 
medföljer.

Tomoku Hus i Dalarna är en  
av Sveriges största tillverkare  
av trähuskomponenter och 
fönster.

Lättmonterade väggblock 
förenklar byggandet tack vare 
färdigisolerade block. Två 
personer kan enkelt montera 
huset.

Kvalitet i alla detaljer. Lätt att sätta upp. En erfaren leverantör.

Läs mer: http://www.tomokuhus.se/helgbo/    
eller scanna QR koden med din mobiltelefon:



LILLA TUNSTA HELGBO

Yta 15m2 25m2

Takhöjd invändigt 1,97 - 2,32m 3,30m  / 2,12m + 1,21m

Isolering tak 120mm 170mm

Isolering vägg 120mm 120mm

Isolering golv 120mm 145mm

Trästomme
9mm plywood, 
45x120mm regel, 
9mm plywood

9mm plywood, 
45x120mm regel, 
9mm plywood

Takstolar 45x145mm 45x195mm

Fönsterinformation

Fönster och fönsterdörrar från Tomoku Hus är energisnåla 
treglasfönster som dessutom är P-märkta. P-märket är 
Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) kvalitetsmärke. 
Givetvis är både fönster och väggblock även CE-märkta.

Telefon: 0247 / 440 00
Internet: www.tomokuhus.se
Facebook: www.facebook.com/Tomoku-Hus

Tomoku Hus AB    
Timmervägen 50 
793 40 Insjön      
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