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Finnhaus har 2020 inlett ett samarbete med KERO-EKOHUS i Finland och erbjuder hela deras 
mönsterskyddade produktion av isolertimmer och modeller till sina kunder i Sverige. 

Nyckelfärdigt levererade. Ta gärna en titt på www.keroekohus.fi.

Finnhaus Arctica är en ny serie av ekologiska hus
med vägg- och takkonstruktion helt utan plast

Finnhaus Arctica Byggfakta:

Genuina lågenergihus byggda helt av massivt trä med träfiberisolering. Dessa ekologiska hus med friskt 
inneklimat byggs till byggsatser i fabriksanläggningen och levereras alltid till våra kunder direkt från fab-

riken nyckelfärdigt monterade inkl. grund. Helt färdiga för inflyttning.

Vi i Finnhaus-Teamet vill vara delaktiga i ditt husprojekt redan från början. Kontakta oss gärna för goda 
råd och tips angående innovativa konstruktioner, värme-ekonomi och hälsa. 

- Vi är inte, med vårt sätt att bygga hus, bundna vid element- eller block-system.

EKOLOGISKT

Minimala koldioxitavtryck.
Trämateriel innehåller inga

hälsovådliga ämnen.

Byggkonstruktion av massivt trä med 
träfiberisolering andas naturligt.

Någon fuktspärr av byggplast behövs inte.
Friskt inneklimat erhålles därmed.

Kero-Ekohus håller god värme-ekonomi året 
om. Alla förekommande ekologiska up-

pvärmningssystem för bostadshus
kan med fördel användas.

HELT UTAN PLAST LÅGENERGI

1. TRÄFIBERISOLERING  2. FIBERDUK
3. LAXSTJÄRTFOG
4. MASSIV TIMMERPANEL AV FURU H. 290 MM.
5. FODER
Den genuina väggkonstruktionen med värmetimmer och den traditionella ”laxstjärt-
knuten” i ett Kero-Ekohus är mönsterskyddad. Isoleringen i värmetimret består av 
träfiber vilket bildar till en homogen och välisolerande ekologisk byggkomponent för 
ett Kero-Ekohus. Ytterväggen uppfyller alla isoleringskrav.

Träfiberisolering för sig, i ett Kero-Ekohus, binder och frigör fukt på ett lika naturligt 
sätt som massivträ. Därför förekommer det inte drag eller övrig luftcirkulation i värme-
timret. Vindskydd eller ångspärr av plast behövs inte för denna, fungerande konstruk-
tion. - Naturmateriel dunstar inte av sig några hälsovådliga ämnen. - Kero-Ekohus 
behåller sin inneluft frisk och fräsch år efter år i vårt stränga Nordiska klimat.



4 sovrum, vardagsrum, kök, 
omklädningsrum, grovkök, 

bad WC, bastu

 

FINNHAUS ARCTICA 150 
MODELLSERIE

En serie nya modeller med 
funktionell design och arkitektur. 

Arctica passar in i stadsmiljön 
eller vid skogskanten på landet. 
Ett modernt hus för permanent- 
och fritidsboende. Ett hem med 

gott hjärta.

A R C T I C A

FINNHAUS ARCTICA 150B



GRUND

• Betongplatta på mark med 300 mm isolering. 
Rörläggning för VVS samt vattenburen golvvärme 
ingjuten i plattan. En beprövad och fuktsäker 
konstruktion.

TAK

• Sadeltak. Taktlutning 22 – 45 gr. Komplett tegel-
tak med betongtakpannor alternativt svart plåttak. 
Huv för köksfläkt, ventilation. Taksteg och tak-
rännor med stuprör. Snörasskydd vid entre. 
Obs! Rejäla takutstick och tre-dubbla vindskivor sätter 
genuin prägel på taket och hela huskroppen.

YTTERVÄGG

• Yttervägg med 225 mm isolering med stabil trä/
träfiberkonstruktion. Hunton träfiber andas i alla 
väder och skapar ett friskt inneklimat i ditt hem. 
Ekologiskt och hälsosamt.

TERRASSER /YTTERTRAPPOR

• Alla terrasser, altaner och yttertrappor enligt 
bygglovsritningar byggs av tryckimpregnerat virke 
120 x 28. Färgval grön/brun.

FASAD

• Liggande träpanel 22/145 av gran eller furu. 
Alternativt stående ”timmermanspanel” i gran eller 
furu. Vissa modeller 20/170 timmerpanel. Som 
tillval kan vi leverera ditt hus med både stående 
och liggande panel med en speciell fördelningslist i 
allmogestil. Du kan själv designa och skräddarsy 
beklädnaden på ditt nya hus.

FÖNSTER

• Finnhaus Special-designade vitmålade fönster 
med mjuka stillsamma linjer. Stiliga handtag däref-
ter. Diskreta friskluftsventiler i karm. Öppnas enligt 
önskan in- eller utåt. Fönsterfoder vitmålad finså-
gad gran för hållbarhet i nordiskt klimat. Den 
stabila spröjsen är löstagbar för att underlätta 
fönstertvätt. Två olika spröjsalternativ som stan-
dard. U-värde för Finnhaus-fönster är 0,9.

FINNHAUS ARCTICA DESIGN  -  BYGGFAKTA EXTERIÖR
Leveransdeklaration för ett nyckelfärdigt hus inkl. grund.



YTTERDÖRRAR

 
• Finnhaus Funktion Solomon Eco entre-dörr 
uppfyller alla moderna kvalitetskrav man ställer på 
en ytterdörr i vårt nordiska klimat.  Harmonisk 
design och robust konstruktion med ett U-värde på 
0,7. Du kan välja mellan nio olika färgnyanser.

TERRASDÖRR

Finnhaus Balcony Caspian Eco Terrassdörr är en 
elegant fullglasad ytterdörr ut till din terrass. Den 
uppfyller samma krav som Finnhaus-entredörr. Har 
ett U-värde p 0,7 och nio färger att välja emellan.

INNERDÖRRAR

Finnhaus Craft 101 är en elegant klassisk spegel-
dörr. Du kan även få den levererat med slät yta 
– med samma robusta konstruktion som i Craft 101.

UTEBELYSNING

FÄRGSÄTTNING

• Målning av ditt hus utförs som handarbete på 
byggplatsen då det är läge för det. Färgval bestäm-
mer Du själv ihop med vår målarmästare efter ett 
besök på byggplatsen. Du har alla Teknos-kulörer 
att välja på. 
https://www.teknos.com/sv-SE/konsu-
ment-och-maleri/kulorer/utomhus-kulorer/

A R C T I C A

https://www.teknos.com/sv-SE/konsument-och-maleri/kulorer/utomhus-kulorer/
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INNERTAK

• Vitvaxad takpanel är standard. Du kan även välja 
ett tak med Hunton fiberplattor som standard. 
Färg även då vit.

SPOTLIGHTS
• K-Rauta

INNERVÄGGAR
• Vitbetsad timmerpanel av furu (18 x 170) i hall, 
vardagsrum, sovrummen. Kök panel/gips/kakel, 
enligt individuella önskemål och planer.  

TRÄGOLV

• Ek / bokparkett vardagsrum, sovrummen och 
kök. Alternativt kork/linoleum i kök enligt separat 
överenskommelse. Övriga utrymmen plastmatta. 

KLINKER

• Klinker i hall, grovkök, badrum, bastu.

KAKEL

• Kakel i kök, badrum, WC (helkaklade). Våtrumsta-
pet i klädvårdsrum.

FINNHAUS ARCTICA DESIGN - BYGGFAKTA INTERIÖR
Leveransdeklaration för ett nyckelfärdigt hus inkl. grund.



LISTER
• Vitmålade golv- och taklister 12 x 45. Alterna-
tivt vitlaserade Allmogelister av furu 14 x 95 som 
foderlistor. (Kero)

BASTU

• Finnhaus Design Bastuspa. 
Äkta finsk bastuavdelning. Individuell genomgång 
av önskemål och behov med vår Bastu-Man. 
En specialist på bastubad. Skall Du köpa ett 
Finnhaus från Finland – får Du allt passa på att 
skräddarsy din bastu!  Det bjuder vi på! 

KÖK

IKEAKÖK (Tillval: Puustelli)

UPPVÄRMNING AV HUS
• Fjärrvärme enligt separat VA-plan. 

Alternativt luftvärmepump. Golvvärme 
i entreplan i alla hus.

• El-installationer enligt separat El-plan. A R C T I C A



KÖKSLUCKOR  Bodbyn (grafitgrå)/ 
   Våxtorp (vit) skåpshöjd 2100
FÄRG   Vit / grafitgrå
HANDTAG  Vinna / stål
BÄNKSKIVAR  Marmor
FLÄKT   Kåpa, vitlackerad
KYL/FRYS  Vit (Elecrolux)
SPIS / UGN   Vit (Elecrolux)
DISKMASKIN  Vit (Elecrolux)
MICRO   Vit (Elecrolux)
BLANDARE  Oras    -”-
SOPSORTERING  Finnhaus Bio; Sortera Rätt
KAKEL   Vit, helvägg

GROVKÖK / KLÄDVÅRD
KLINKER  Finnhaus Grafitgrå Antracit /  
   Vinyl (LAATTAPISTE)
TVÄTTSKÅP  Vit
STÄDSKÅP  Vit
GARDEROB  Vit
TVÄTTBÄNK  Bänkskiva vit / ljusgrå
TVÄTTMASKIN  Vit
TORKTUMLARE  Vit
WC/BAD
KAKEL/WC  Vit / grafitgrå helvägg
KLINKER/WC  Finnhaus Grafitgrå Antracit 

VINYL/KORK  Golv, grovkök
VÅTRUMSTAPET  Vägg, grovkök
TVÄTTSTÄLL  Gustafsberg / vit
BLANDARE  Oras
TAKDUSCH  Oras
DUSCH / BAD  Duschvägg rund
SPEGELSKÅP  Vit
KOMMOD  Vit
WC-STOL  Gustafsberg / vit
HANDDUKSTORK

FINNHAUS ARCTICA DESIGN - BYGGFAKTA INTERIÖR
Leveransdeklaration för ett nyckelfärdigt hus inkl. grund.

UPPVÄRMING AV VÅTUTRYMMEN: 
VATTENBUREN GOLVÄRME





+358 (0) 40 56 56 466 

PL 11 (Takojantie 8)
36601   PÄLKÄNE, Finland

tauno@finnhaus.fi • www.valfjallsfoten.se/finnhaus-arctica

Tauno Mäenpää
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