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I den myllrande byn Järvsö kan hela familjen njuta av snön 
vintertid och aktiva lekar i den grönskande dalen sommartid. 
Inspirerad av Järvsös fria natur har Hudikhus skapat sin nya 

husmodell Järvsö 121. Arkitekturen är modern med stora 
fönsterpartier som förlänger känslan av ute med naturen 

som inramning. Järvsö är ett hus vars stora ytor ger plats för 
umgänge såväl som återhämtning med vänner, familj och 

för alla slags drömmar.

Järvsö  
blir ett hus





Planlösning A är anpassad för familjen som vill bygga ett stort fritidshus 
eller bara ett härligt hus för åretruntboende. Husets stora rumslighet 

där samtalskök, matsal, brasa och vardagsrum skapar en härlig atmosfär 
för hela familjen att komma hem till efter aktiva dagar i naturen, såväl 
sommar- som vintertid. Detta är ett fantastiskt fint hus för många års 

skiddagar, svampdagar, cykeldagar och hemmadagar.

Semester 
året om 

 121aJärvsö



Planlösning 121 a

SKALA 1:100

SKALA 1:50



Planlösning B är anpassad för uthyrning med många rum och bäddar. 
Även denna variant erbjuder härliga sällskapsytor och en ljus, trivsam 

atmosfär. Huset är idealiskt för er som vill bjuda med en till familj, 
eller ett större sällskap vänner och dela umgänge, men även njuta av 
semestern lite mer enskilt. Detta gör också huset enkelt att hyra ut, 

om du skulle vilja släppa det ifrån dig. Placera ditt Järvsö var du vill, 
känslan följer med oavsett.

Ett hus fyllt 
av möjligheter

 121bJärvsö



Planlösning 121 b

SKALA 1:100

SKALA 1:50





Järvsö 121
Välisolerat hus med hög standard och 
kvalité. Bruten köldbrygga i yttervägg och 
lösullsisolering i tak för minskad energi-
förbrukning.

Levereras i storblock för effektivt montage 
av klimatskalet.

Ljudisolerade innerväggar klädda med 
Osb- och gipsskivor för att ytterligare höja 
standarden samt underlätta montage och 
upphängning.

Påkostat underlagstak med råspontluckor 
och papp. Plåttak Trend som standard 
från Plannja.

Fakta



Hudikhus har sedan starten uppfyllt tusentals husdrömmar i nära 
samarbete med kunder över hela landet. Med Hudikhus får du en 
hustillverkare med personligt engagemang och medvetenhet om 
att höga krav på kvalitet, form och funktion är viktigt. Vi kan hus, 

du kan dina drömmar. Tillsammans gör vi dem till verklighet.

Omtyckta hus  
sedan 1961
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