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INNOVATION OCH TRADITION 
I FIN HARMONI

Vad tycker du är viktigt när du letar nytt boende? Är det att du får vara med och påverka, att 
du är säker på att huset håller hög kvalitet eller att det är byggt av miljövänliga material, 

som är snälla mot både dig, din familj och kommande generationer? 

Våra hus byggs i vår fabrik i Dalarna med trä som råvara, 
det bästa byggmaterialet ur miljösynpunkt. Vårt signum 
har sedan starten för över 60 år sedan varit kvalitét och 
energisnåla lösningar, något vi fortfarande har som vår 
ledstjärna och ständigt utvecklar. 

Standard, inte bara standard –hos oss får du hög standard 
från start. Golvvärme i alla plan, dubbla skivor på inner-
väggar, Vedumkök och kvalitetsprodukter från en rad 

kvalitativa leverantörer. När du köper ett Faluhus kan du 
känna dig trygg att du får ett komplett hus från start!

Vi erbjuder ett stort antal husmodeller. Från moderna 
funkishus till traditionella trävillor. Oavsett om du väljer en 
arkitektritad modell eller designar ditt drömhus tillsam-
mans med våra arkitekter, kan du vara trygg med att vi 
hjälper dig under hela resan och att huset håller vad vi 
lovar –ett energisnålt hus med högsta kvalitet rakt igenom.
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MER ÄN ETT TAK

DEN UNIKA VÄGGEN

SMART INSIDA

Som första hustillverkare i Sverige erbjuder vi en 
högeffektiv solpanel integrerad i takpannan. Det 
betyder att Du helt eller delvis blir självförsörjande 
på ström, utan att kompromissa med design eller 
kvalitén på ditt tak. Tradition möter innovation.

På Faluhus har vi länge varit branschledande med 
vår lågenergivägg som har ett U-värde på 0,12 och 
att provtryckning ingår som standard. Du kan få 
väggen i flera olika utseenden beroende på stil på 
huset. Vår senaste innovation är den spikfria väggen 
optimal som mäter 181 mm i höjd och ger ditt hus en 
unik prägel och en vacker fasad. 

Med vårt trygga hemsystem från Compare-IT kan 
du enkelt kontrollera din förbrukning och styra dina 
ljuskällor när du inte är hemma, vilket kan minimera 
risken för oönskade besök. Du kan även lätt stänga av 
vattnet med elektroniska magnetventiler. Dessutom 
tänds all belysning upp vid händelse av brand, en 
räddare i nöden. Ett komplett smarta hemsystem som 
är kompatibelt med många smarta lösningar.
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BOSTON
2-planshus: Antal rum: 8 st │ Boyta: 245 m2 │ Byggyta: 169 m2 │ Bruttoarea: 151 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson

BOSTON
Boston har hämtat sin inspiration från den amerikanska östkusten och genomsyras av rymd 
och ljus. På nedre plan finns ett stort kök, vardagsrum med matsal, salong och bibliotek i fil. 
Här finns också ett arbetsrum, klädvård, klädkammare, kapprum och badrum. På övre plan 

finns flera sovrum, walk in closet, ett stort badrum med bastu och ett allrum. 

BOSTON
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NEW HAMPSHIRE
Vårt största hus har stora socialytor, bibliotek och fantastiska 

fönsterpartier som skapar en ljus känsla på hela nedre plan. Stor 
matsalsdel i direkt anslutning till det härliga köket med arbetsö. På övre 
plan finner du bastu, tre stora sovrum samt ett vardagsrum på 40 m2. 

NEW HAMPSHIRE
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NEW HAMPSHIRE
2-planshus: Antal rum: 7 st │ Boyta: 252 m2 │ Byggyta: 166 m2 │ Bruttoarea: 314 m2 │ Arkitekt: Åsa Aniliadis

NEW HAMPSHIRE
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ALSIKE 160
Ett härligt och rymligt hus som bygger på vår tidigare succémodell Alsike. 

En genomtänkt planlösning, tillsammans med de stora glasytorna och 
den generösa takhöjden, ger ett fantastiskt ljus, rymd och en härlig 

koppling ut mot terrass och trädgård. En modern klassiker.

ALSIKE 160
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ALSIKE 160
2-planshus: Antal rum: 6 st │ Boyta: 160 m2 │ Byggyta: 105 m2 │ Bruttoarea: 192 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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TÄBY
Den här villan har en tydlig karaktär och annorlunda stil tack vare 

den liggande träpanelen, ett fasadutförande som vi på Faluhus är 
experter på. Planlösningen är flexibel och kan anpassas till familjens 

behov och situation. Detta är maximalt boende på liten yta. 

TÄBY
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TÄBY
2-planshus

Antal rum: 6 st
Boyta: 190 m2

Byggyta: 123 m2

Bruttoarea: 224 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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ÄLGÖ
Ett härligt hus med stora ytor för socialt umgänge. Fina detaljer 
med liggande och stående panel. Lyxigt badrum på det mer 
privata övre planet men möjlighet till både dusch, bad och 

bastu ger guldkant på tillvaron. Ett hus att njuta i!

ÄLGÖ
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ÄLGÖ
1 3/4-planshus: Antal rum: 6 st │ Boyta: 159 m2 │ Byggyta: 96 m2 │ Bruttoarea: 192 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson



14

STENNÄSET
Snickarglädje och tidstypiska detaljer präglar denna pärla 
till hus. Punschveranda och tilltagna sociala ytor på nedre 

plan i kontrast till de mer privata delarna på övre plan 
tillgodoser alla sinnen.

STENNÄSET
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STENNÄSET
1 1/2-planshus: Antal rum: 7 st │ Boyta: 163 m2 │ Byggyta: 110 m2 │ Bruttoarea: 211 m2 │ Arkitekt: Åsa Aniliadis
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BOLLNÄS 152
Det här är ett traditionellt trähus med brutet, så kallat mansardtak, samt ett 
mycket representativt och väl tilltaget bottenplan. Övervåningen är en ren 
sovdel med ett allrum som också kan nyttjas som arbetsrum. Ett hus som 

andas sekelskifte i form och utförande och med ett lättarbetat kök.

BOLLNÄS
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BOLLNÄS
1 1/2-planshus: Antal rum: 5 st │ Boyta: 152 m2 │ Byggyta: 102 m2 │ Bruttoarea: 189 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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LYSEKIL 200
Ett resligt hus med skärgårdskänsla, som fungerar utmärkt både på 

smala och kuperade tomter. Planlösningen tillåter stora gemensamhetsytor 
i bottenplan, med en ljus och välkomnande hall. På övervåningen finns tre 

sovrum, badrum, klädkammare, allrum och en skyddad balkong. 

LYSEKIL 200
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LYSEKIL 200
2-planshus

Antal rum: 6 st
Boyta: 200 m2

Byggyta: 132 m2

Bruttoarea: 242 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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MAIN 190
Ett stort tvåplanshus i New England-stil med praktiska utrymmen. Husets rymd blir 

uppenbar redan i hallen som är sammankopplad med såväl vardagsrum som kök. 
På nedre plan finns ett stort arbetsrum, klädvård samt badrum. På övervåningen 

finns tre stora sovrum, ett generöst badrum med bastu och ett stort allrum.

MAIN 190
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MAIN 190
2-planshus

Antal rum: 6 st
Boyta: 190 m2

Byggyta: 124 m2

Bruttoarea: 224 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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FAGERDALA
Ett fantastiskt hus med öppna ytor för sociala sammanhang och stora fönsterytor 
som ger ett härligt ljusinsläpp på nedre plan. På övre plan ryms alla mer privata 

delar och en stor walk-in closet till master bedroom. Takkuporna ger karaktär 
och rymd till övre plan. Ett fagert hus helt enkelt!

FAGERDALA
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FAGERDALA
1 3/4-planshus
Antal rum: 8 st
Boyta: 204 m2

Byggyta: 124,7 m2

Bruttoarea: 242 m2
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NEWPORT 147
Ett New England-inspirerat hus med rejäla öppna rumssamband 

på nedre plan och en härlig koppling mellan kök och vardagsrum. 
Avskilda sovdelar finns både på övre och nedre plan. Det har utsikt, 

rymd och en naturligt skyddad uteplats.

NEWPORT 147
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NEWPORT 147
1 1/2-planshus: Antal rum: 7 st │ Boyta: 147 m2 │ Byggyta: 102 m2 │ Bruttoarea: 155 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson



NEWPORT 178
Ett New England-inspirerat hus för den stora familjen, med rejäla öppna rums-
samband på det nedre planet och en fin koppling mellan kök och vardagsrum. 

Dessutom erbjuder den smarta planlösningen avskilda sovdelar både uppe och 
nere. Det finns utsikt och rymd och en naturligt skyddad uteplats.

NEWPORT 178

NEWPORT 178
1 1/2-planshus: Antal rum: 7 st │ Boyta: 174 m2 │ Byggyta: 143 m2 │ Bruttoarea: 199 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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MORGONGÅVA
Sekelskiftesromantik när den är som bäst, med fina tidstypiska 

exteriöra detaljer. Ett rymligt hus med härligt luftiga sociala 
ytor på nedre plan och en mer privat sfär på övre plan med 

Walk-in closet samt bastu som kvalitetshöjande faktorer.

MORGONGÅVA
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MORGONGÅVA
1 3/4-planshus
Antal rum: 7 st
Boyta: 176 m2

Byggyta: 115 m2

Bruttoarea: 212 m2

Arkitekt: Åsa Aniliadis

MORGONGÅVA
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LEKSAND
Ytterligare ett traditionellt trähus men med ett förhöjt väggliv som ger extra 

ljusinsläpp på övervåningen. Huset har ett representativt och traditionellt 
bottenplan och en övervåning med en ren sovdel i kombination med ett 

allrum. Det här är ett hus med proportioner från 1800-talet.

LEKSAND
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LEKSAND
1 3/4-planshus: Antal rum: 5 st │ Boyta: 158 m2 │ Byggyta: 101 m2 │ Bruttoarea: 189 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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STENSÖ
Den här ”grosshandlarvillan” från Faluhus ger ett pampigt intryck och har rejäla 
rum i två plan. Ett klassiskt trähus med förhöjt väggliv och fullt med spännande 
detaljer. Ett stort lantkök och ett vardagsrum i vinkel utgör det centrala på nedre 
plan. Övervåningen är en ren sovavdelning med ett rymligt och praktiskt allrum. 

STENSÖ
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STENSÖ
1 1/2-planshus
Antal rum: 6 st
Boyta: 192 m2

Byggyta: 126 m2

Bruttoarea: 221 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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KARLSTAD
Ett modernt sluttningshus med representativa och generösa 
samvaroutrymmen. Ett öppet rumsamband mellan kök och 

vardagsrum samt fönstersättningen ger ljus och rymd. Husets 
form ger möjlighet till flera intressanta skyddade uteplatser.

KARLSTAD
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KARLSTAD
Sluttningshus: Antal rum: 5 st │ Boyta: 153 m2 │ Byggyta: 131 m2 │ Bruttoarea: 188 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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ROCKPORT
Ett sluttningshus inspirerat av New England-stilen, med tre sovrum, ett rejält allrum för 
TV och spel, badrum, klädkammare och klädvårdsrum. Köket har gott om arbetsyta, 
en köksö och ett skafferi. Rockport har generösa fönsterpartier och altandörrar som 

släpper in ljus. Den stora uteplatsen nås från både vardagsrum/matplats och sovrum.

ROCKPORT
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ROCKPORT
Sluttningshus: Antal rum: 7 st │ Boyta: 190 m2 │ Byggyta: 115 m2 │ Bruttoarea: 224 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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INGARÖ
Ljus, rymd och öppna ytor kännetecknar Ingarö, trots kompakta yttermått. Full takhöjd upp till 

nock i vardagsrummet ger känslan av att man befinner sig i ett större hus. Modellen ingår 
i serien Arkitekt Nyckel där du kan påverka dina tillval, men där planlösningen redan är 

framtagen och där vi tillhandahåller redan färdiga arkitekt-, konstruktions- och VA-ritningar.

INGARÖ
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INGARÖ
1-planshus

Antal rum: 4 st
Boyta: 98 m2

Byggyta: 117 m2

Bruttoarea: 119 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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ARLANDA
En tydlig fördelning mellan gemensamma socialytor och mer privata. Separat 

sovrumsdel med stora förvaringsutrymmen och separat badrum. Huset passar på 
en mindre tomt gärna med en fin utsikt från vardagsrummet. Ryggåstaket ger en 

luftig och en naturlig illusion av att huset är betydligt större än det faktiskt är.

ARLANDA
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ARLANDA
1-planshus: Antal rum: 6 st │ Boyta: 140 m2 │ Byggyta: 166 m2 │ Bruttoarea: 166 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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MORA
Mora är ett modernt hus som finns i två olika exteriöra utföranden. Huset är 

representativt och kompakt samtidigt som planlösningen ger gott om utrymme.
De öppna rumssambanden mellan kök och vardagsrum ger en fin samvarodel. 

Husets form ger dessutom möjlighet till flera intressanta skyddade uteplatser. 

MORA
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MORA
1-planshus: Antal rum: 4 st │ Boyta: 113 m2 │ Byggyta: 133 m2 │ Bruttoarea: 133 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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NEW BEDFORD
New England-stil i 1-plan. Trots att huset endast är 140m2 upplevs det större 

tack vare dess smarta planlösning. Stora ljusinsläpp i matsal och vardagsrum 
skapar livskvalitet. Tilltaget Master bedroom med en walk-in closet. 

Ett hus som sticker ut i mängden!

NEW BEDFORD
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NEW BEDFORD
1-planshus: Antal rum: 4 st │ Boyta: 140 m2 │ Byggyta: 163 m2 │ Bruttoarea: 163 m2 │ Arkitekt: Åsa Aniliadis

NEW BEDFORD



46

MÖJA 122
Ett kompakt vinkelhus, perfekt för den lite mindre tomten. Planlösningen 
bjuder på tre sovrum och ett öppet vardagsrum med gott om ljus och 

rymd. Kopplingen till köket med bardisk ger en trivsam samvarodel. 
Husets vinkel ger en skyddad och naturlig uteplats.

MÖJA 122
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MÖJA 122
1-planshus: Antal rum: 4 st │ Boyta: 122 m2 │ Byggyta: 144 m2 │ Bruttoarea: 144 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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DALARÖ
Ett modernt hus med fantastiskt ljus och rymd tack vare sin takhöjd. Ett 
extra loft skiljer det dessutom från mängden. Den öppna planlösningen 
ger möjlighet för gemenskap, och oavsett om man sitter i soffan eller 

kring matbordet kan man ta del av den värmande brasan.

DALARÖ
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DALARÖ
1-planshus

Antal rum: 4 st
Boyta: 119 m2

Byggyta: 140 m2

Bruttoarea: 140 m2

Arkitekt: Gunnar Svensson
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FALSTERBO
Ett trähus i nyfunkis-stil, med härligt ljusinsläpp från de generösa fönsterpartierna. 

Modellens karaktär förstärks av taklösningen, de spännande vinklarna och rena linjerna. 
Genomtänkt planlösning med kök, allrum och ett generöst vardagsrum, ger plats för 
gemenskap. Modellen finns i två exteriöra versioner och med två olika planlösningar.

FALSTERBO
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FALSTERBO
1-planshus: Antal rum: 6 st │ Boyta: 157 m2 │ Byggyta: 188 m2 │ Bruttoarea: 181 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson

FALSTERBO



SANDHAMN
Ett vinkelhus med mycket personlighet, attityd och en uppdelning mellan dag- och 
nattdel. Husets stil är en kombination av ordning och öppenhet. De stora fönster-
partierna och den inramade gården bildar en förlängning av bostadsytan, där 
gränsen mellan inne och ute suddas ut. Entrésidan är sluten och formellt hållen.

SANDHAMN

SANDHAMN
1-planshus: Antal rum: 6 st │ Boyta: 163 m2 │ Byggyta: 194 m2 │ Bruttoarea: 194 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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NYCKEL 96
Vi har skapat husserien NYCKEL, som är några av marknadens mest 

energieffektiva hus, med unikt hög kvalitet och standard. Den här  
gången har vi redan gjort de flesta valen, vilket ger lägre priser  

och mindre att tänka på för er. Välkommen att flytta in.

NYCKEL 96
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NYCKEL 96
Faluhus Nyckel: Antal rum: 4 st │ Boyta: 96 m2 │ Byggyta: 111 m2 │ Bruttoarea: 111 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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NYCKEL 136

NYCKEL 136

Vi har skapat husserien NYCKEL, som är några av marknadens mest 
energieffektiva hus, med unikt hög kvalitet och standard. Den här  

gången har vi redan gjort de flesta valen, vilket ger lägre priser  
och mindre att tänka på för er. Välkommen att flytta in.
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NYCKEL 136
Faluhus Nyckel: Antal rum: 6 st │ Boyta: 136 m2 │ Byggyta: 156 m2 │ Bruttoarea: 156 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson
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NYCKEL 142

NYCKEL 142

Vi har skapat husserien NYCKEL, som är några av marknadens mest 
energieffektiva hus, med unikt hög kvalitet och standard. Den här  

gången har vi redan gjort de flesta valen, vilket ger lägre priser  
och mindre att tänka på för er. Välkommen att flytta in.
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NYCKEL 142
Faluhus Nyckel: Antal rum: 6 st │ Boyta: 142 m2 │ Byggyta: 100 m2 │ Bruttoarea: 167 m2 │ Arkitekt: Gunnar Svensson



FLERBOSTADSPROJEKT
Vi på Faluhus har lång erfarenhet av att bygga skräddarsydda hus, 

dessutom utvecklar vi flerbostadsprojekt i form av lägenheter, radhus och 
projektområden. Vi har väl utarbetade koncept och kan ta olika roller i ert 

projekt, som leverantör, projektör eller totalentreprenör.

Bostadsrätter, Ramundberget

Interiörbild, 
parhusprojekt, Örebro
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BILDER PÅ 
DENNA SIDA

1.  Parhusprojekt, Örebro
2. Flerbostadshus Bättringsvägen, Karlskoga
3. Montage av souterrängbostad
4. Montage av flerbostadshus Sannkajen
5. Flerbostadshus Ski Logde Village, Sälen
6. Parhus Söderbärke
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RITA DITT EGET HUS
Vi vet att alla våra kunder är unika, likaså era drömmar. Ta hjälp och 

inspiration från våra husmodeller och rita ditt eget drömboende. 
Sätt igång och skapa!

SKALA 1:10010 cm5 cm
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SKALA 1:10010 cm5 cm
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SKALA 1:10010 cm5 cm
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SKALA 1:10010 cm5 cm



Husen i katalogen är exempel på utformning. Avvikelser kan förekomma och vi 
förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar. Några av bilderna är tagna 
i andra miljöer och visas i katalogen för att illustrera inredning och tillval. Skalan 
på planritningarna i katalogen är normalt 1:100. Det betyder att 1 cm i katalogen 
motsvarar 1 meter i verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Foto: Diakrit, Vedum Kök & Bad AB, Contura, Pixabay och Svenska husgruppen. Tryck: BrandFactory, 2019. Formgivning: Studio Pica Pica, 2019.



KONTAKT
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Faluhus
Box 803

781 28 Borlänge
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Skäggargatan 3
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TEL: 0243 – 21 72 00
FAX: 0243 – 21 72 20

E-POST: info@faluhus.se
www.faluhus.se




