
ritidshusF

Längtar ni efter mer tid till avkoppling, långa dagar utomhus, mer tid med
 familj och vänner kanske bara känslan av att komma bort?  Vi har ett  

fritidshus för alla och i vår folder kan ni se våra modeller - noga framtagna  
för maximal funktionalitet på liten yta. Vilken fritidsdröm passar er bäst?  

Låt ert hus bli ett hus för livets alla dagar och en given plats  
för familj och vänner att samlas på!



HAVE R DAL
4-6 Sängplatser • 69,1 m2 boyta • 91,7 m2 byggyta

4-6 Sängplatser • 97,4 m2 boyta • 144,7 m2 byggyta

6-8 Sängplatser • 75,9 m2 boyta • 107 m2 byggyta

6-10 Sängplatser • 93,6 m2 boyta • 120,2 m2 byggyta

4-6 Sängplatser • 60,8 m2 boyta • 69,4 m2 byggyta

7-9 Sängplatser • 102,1 m2 boyta • 149,1 m2 byggyta

SAN DHAM N TOR PET

VE N B I R KA

TOR E KOV

Ett fritidshus är så mycket mer än bara väggar och tak.  
Här samlas minnen för framtiden!



Många av oss lever livet i högt tempo med mycket stress, familjepussel och måsten i ett tempo 
som skruvas upp i takt med att vi blir allt mer uppkopplade. Därför tror vi att längtan efter lugn 
och ro blir allt större. Kanske vill ni spendera mer tid där lugnet finns? Anpassa fritidshuset efter 
era drömmar, behov och önskemål. Låt huset bli en plats för gemenskap och återhämtning! Är ni 
nyfikna på våra modeller så finns mer information om dem på vår hemsida. Kontakta någon av våra 
representanter för att bolla ideér, tankar och för att få tips och råd. I vår tillvalskatalog hittar ni de 
materialval som är standard och de tillval som ni själva kan göra!  
Lycka till med era fritidshusdrömmar! 

KONTAKT

MICHAEL JOHANSSON, FRITIDSHUS SÄLJARE 

Västra Götaland & Bohuslän 
michael.johansson@vargardahus.se
0703-78 84 94

KENTH SVENSSON, FRITIDSHUS SÄLJARE  

Skåne & Halland
kenth.svensson@vargardahus.se
0708-3 30 388

STEFAN GAMMA, FRITIDSHUS SÄLJARE 

Stockholm, Sörmland & Gotland  
stefan.gamma@vargardahus.se
0708-99 89 00 

JONAS BORGENHARD, FÖRSÄLJNINGSCHEF 

jonas.borgenhard@vargardahus.se
0733-75 90 75

10-13 Sängplatser • 124 m2 boyta • 99,5 m2 byggyta 10-13 Sängplatser • 109,1 m2 boyta • 98,4 m2 byggyta

STÄDJAN STOR LI E N



Skapa en avslappnande oas för hela familjen ,  
slappna av, koppla ner och njut av tiden tillsammans!


