
Villa Maria AB arkitektritar och utför inte bara prisvärda villor utan även 
lägenheter, radhus, hotell, restauranger m.m.
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Vi har kommit till den tidpunkten då vi måste börja tänka på hur vi skall behandla 
``Moder Jord``, och det handlar inte enbart om hur vi lever i dagsläget. Hur vill vi 
att världen skall se ut för kommande generationer? Därför är det mycket viktigt att 
utnyttja dom miljövänliga produkter och resurser som faktiskt existerar inom bygg-
tekniken i dag. Därför har vi på Villa Maria beslutat att miljötänkande inom ny-
byggnation av hus inte bara är ett långsiktigt mål, utan redan idag möjligt att 
utföra med de produkter och teknik som redan finns tillgängliga.

En central fråga är alltid prisbilden när det kommer till miljövänligt byggande, 
oftast tror man att det medför högre kostnader att bygga miljövänligt och 
underhållsfritt. Men vi på Villa Maria kan bevisa motsatsen. Ett Ytong-Stenhus från 
Villa Maria kostar inte mer än ett traditionellt trähus.

MILJÖTÄNKANDE INOM NYBYGGNATION
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BEHAGLIGT LJUDKLIMAT

I ett Villa Maria Ytong - Stenhus har ni ett mycket behagligt ljudklimat. 
Ytterväggarna är i 365mm Ytong - lättbetong vilket bidrar till en minimal buller nivå utifrån. 
Alla innerväggar är i Ytong, vilket minskar ljud spridningen internt mellan rummen i huset. 
Bjälklaget mellan våningarna är också av Ytong -lättbetong vilket bidrar till en avsevärd 
reducerad ljudnivån mellan våningsplanen. Detta kan jämföras med ett traditionellt 
träbjälklag som har ett betydligt högre decibeltal. 

FRITT FRÅN ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN

Huvudbeståndsdelarna i Ytong-stenblock är sand, vatten och kalk samt att den färdiga produkten består av 
ca 80% stillastående luft i tättslutande porer, Ytong innehåller alltså inget av de material som kan ge upphov 
till radon. Resultatet blir en 100% återvinningsbar och oorganisk produkt som bland annat är diffusionsöppen, 
obrännbar samt har goda värmeisolerande värden, Lambdavärdet för Ytong är endast 0,08 W/mK 
( dess lägre lambdavärde desto bättre isoleringsmaterial ). 

Ytong kan användas i såväl bärande som icke bärande konstruktioner. Montering sker med tunnfogslim samt 
utan armering vilket minimerar risken för köldbryggor och på så vis förenklar regleringen av inomhusklimatet. 

behagligt inomhusklimat där skillnader i temperaturer under dygnet blir jämnt och behagligt tack vare den 

oorganiskt material som är helt fritt från allergiframkallande ämnen. Ytong med dess höga hållfasthet och 
mycket låga vikt betyder ett betydligt lägre koldioxidavtryck i samband med transporter. Nämnas skall också att 
brandrisk/spridning är minimal eftersom sten inte kan brinna.
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Ytong - lättbetong är en utmärkt putsbärare. Här behövs inga mellanskikt eller komplicerade 
konstruktioner för att få en klassisk putsad fasad. Det innebär att du som ägare inte behöver 
fundera på något som helst underhåll av fasaden de närmsta 25 åren. Vi har valt fönster 
från tyska Drutex som är en av Europas största fönster och dörrtillverkare. Deras PVC 3-glas 
fönster har mycket bra U-Värde (0,8) och är underhållsfria. De tappar ingen färgnyans 
genom åren, vilket innebär att era fönster har samma färg om 25 år som den dagen ni 
flyttade in i ert hus.

UNDERHÅLLSFRITT
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Villa Maria Ytong – lättbetonghus har fantastiska egenskaper vad gäller isoleringsförmåga, 
det är ett ``trögt`` material vilket gör att den håller värmen ute på sommaren och kylan ute 
på vintern. I kombination med golvvärme och FTX-Ventilation får man mycket låga 
energikostnader.

ENERGISNÅLT
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HÄR BESKRIVER VI HUR ETT VILLA MARIA HUS BYGGS UPP FRÅN GRUNDEN, VILKET KONSTRUKTION & INTERIÖR 
SOM ANVÄNDS.VI HAR SEDAN FÖR ENKELHETENS SKULL DELAT IN SIDANS I OLIKA AVDELNINGAR FÖR ATT NI PÅ 
SÅ SÄTT LÄTTARE KAN NAVIGERA OCH FINNA DEN INFORMATION NI SÖKER OCH VILL TA DEL AV.

Innan man kommer till grundplattans montage gör man oftast en noggrann geoteknisk undersökning för att se 
vad som finns under jord, det kan finnas berg eller sten som måste bort, man gräver sedan ner ca 40 – 50 cm 
för att komma ner till ”orörd mark”. Därefter bygger man upp med bärlager (sten, grus och sand) så man får ett 
packad och fast grund att montera grunden på. Dräneringsrör och dagvatten avledning monteras runt hus så 
vatten kan avledas, i många fall monteras också en radonslang innan montage av grundplattan.
Radonslangen kan i ett senare skede kopplas på till en fläkt, om man i framtiden får förhöjda radonvärden.

GRUNDPLATTANS UPPBYGGNAD OCH MONTAGE ÄR MYCKET VIKTIGT, 
DET ÄR HÄR ALL TYNGD SKALL VILA PÅ D.V.S. HUSETS FUNDAMENT.

GRUNDPLATTA / BOTTENBJÄLKLAG

Grundplatta på mark består av:
• 400 mm L-Element / Fibercementskiva.
• 3-Lager med 100 mm BEWi markisolering.
• Radonslang.
• Armeringskorgar, armeringsnät.
• LK Golvvärme system.
• Tappvattensystem.
• Elframdragningar.
• Betonggjutning.

Monteringen sker med tunnfogslim samt utan armering vilket minimerar risken för köldbryggor. Ytong kan användas i 
såväl bärande som icke bärande konstruktioner. Byggnation av Ytongs väggelement kan utföras året om (ner till -5 grader).
På Villa Maria har vi valt att använda Ytong innerväggselement till alla innerväggar i våra byggnationer. Lättbetong är en 
svensk uppfinning som såg dagens ljus på 1920-talet, 100 år senare lägger uppfinningen ribban högt när det gäller 
hållbart och miljövänligt byggande.

ATT BYGGA HUS MED YTONGS VÄGGELEMENT ÄR EN MYCKET SNABB OCH EFFEKTIV BYGGPROCESS, 
I EN NORMALSTOR VILLA HAR MAN ”TÄT BYGGE” PÅ CA 8 – 10 ARBETSDAGAR.

YTONGS YTTER- & INNERVÄGGSELEMENT

FÖRDELAR MED YTONGS VÄGGELEMENT:

• 100% ickeorganiskt material
• Ingen avdunstning av skadliga ämnen
• Säkert uppförande – ett arbetsmoment
• U-värde ner till 0,11 – god värmeisolering/ekonomi
(standard 365 mm U-värde 0,20)
• Säkerställer bekvämt inomhusklimat
• Ingen hälsorisk, vare sig vid bearbetning
eller användning
• Hög brandsäkerhet och ingen risk för eldspridning

Formen hos ett tak överensstämmer vanligen med formen hos den konstruktion som bär upp taket. Formen väljs med 
hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska. Ofta förekommande tak former är, sadeltak, 
pulpettak och valmat tak. Takytorna kan dessutom utformas med de lutande takytorna fogade till varandra på olika sätt, 
sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak till exempel takkupor.
Valet av tacktäcknings material begränsas av taklutningen, takpannor kräver i regel en taklutning på 22 grader, 
ett enkelfalsat plåttak kan man gå ner till 14 grader.

VÅRA HUS HAR EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA TAK LÖSNINGAR MED LÅGA U – VÄRDEN OCH HÖG GRAD AV 
FUKTSÄKERHET OCH LUFTTÄTHET.

TAKKONSTRUKTION

Takkonstruktions beskrivning Odlaren
• 115 x 415 mm Limträ / takstol på cc 120 cm.
• 23 mm råspontluckor.
• Takpapp / duk diffusionsöppen underlags duk Divaroll.
• Planja Trend 475 falsad takplåt.
• Komplett avrinningssystem (Hängrännor, stuprör mm).
• 400 mm lösullisolering.
• Fuktspärr / plastfolie.
• 28 x 70 mm glesläkt cc 30 cm.
• Huntonite Brilliant innertaks skivor.

Caparol är en av Europas främsta leverantörer av avancerade system för fasad behandlingar. Vi på Villa Maria har 
valt Caparol Alsitop F, som standard till våra putsade fasader. Utvändig puts är husets hud. den skyddar mot 
väderpåverkan och andra påfrestningar. då dessa funktioner måste vara tillförlitliga under en lång tidsperiod måste 
putssystemet vara optimalt anpassat för väggkonstruktionen, välisolerade murverk leder till stora temperatursvängningar 
och därmed termiska spänningar i den utvändiga putsytan. Den helt mineraliska lättputsen Alsitop F är multifunktionell på väl 
isolerande lättbetong. genom den låga tryckfastheten och höga formbarheten garanteras en hög säkerhet mot sprickbildning, 
det lönar sig, Alsitop F lättputs är extremt motståndskraftig och särskild långlivad – för väderbeständiga hållbara fasader.

VI HAR VALT CAPAROL SOM VÅR LEVERANTÖR AV FASADPUTS, VILKET INNEBÄR ATT DU SOM ÄGARE INTE BEHÖVER 
FUNDERA PÅ NÅGON SOM HELST UNDERHÅLL AV DIN FASAD DE NÄRMASTE 25 ÅREN.

FASAD & PUTSKONSTRUKTIONER

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

• Enkel bearbetning.
• Låg förbrukning.
• Kort väntetid.
• Helt mineralisk.
• Extremt vattenavvisande.
• Diffusionsöppen.

Konstruktion & interiör



PVC fönster Iglo Energy är Drutex egenutvecklad produkt. 
Fönster är utrustade med ett innovativt tätningssystem, som garanterar 
de bästa parametrarna för energibesparing. Detta är den första 
lösningen i världen i ett sådant system där man tillämpar en central-
tätning i skummad EPDM. Systemet garanterar även utomordentliga 
parametrar för luftgenomsläpplig, vattentäthet och vindmotstånd. 
Denna lösning är perfekt för energibesparande och passiva hus.
Drutex 3 – glas PVC fönster har mycket bra U – värde och är 
underhållsfria, De tappar ingen färgnyans genom åren, vilket innebär 
att era fönster har samma färg som den dagen ni flyttade in i ert hus.

Swedoor Function Amazon
BxH: 100x210 cm, Vänsterhängd NCS-S-3502-Y.
ASSA 2500 lås.

TYSKA DRUTEX ÄR EN AV DOM STÖRSTA FÖNSTER OCH DÖRR TILLVERKAREN I EUROPA, PGA DERAS KVALITET 
OCH EGENSKAPER HAR VI VALT DRUTEX SOM LEVERANTÖR AV VÅRA STANDARD FÖNSTER.

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Egenskaper
Profil – 7-kammars profiler tillverkas endast av råmaterial i A-klass, karmens djup är 82 mm.

Glas – Profilen är utrustad med ett standard glaspaket 4/18/4/18/4 med Ug=0,5 W/(m²K). 
Det är även möjligt att använda ett 4-glaspaket med Ug=0,3 W/(m²K).

Beslag – Maco Multi Matic KS Beslag levereras som standard med två inbrottssäkra 
pluggar och Silber-Look beläggning. Dessutom är de utrustade med fönsterbladets 
lyftmekanism med spärr för felaktigt handtagsläge. Ytterligare kan profilen utrustas med dolda 
gångjärn och skydd mot inbrott i klass RC2 och RC2N. Profilen kan också utrustas med twin-fit 
beslag, som möjliggör dubbel vädringsfunktion genom att bara förflytta handtag en gång.

Tätningslister – Fönster är utrustade med ett innovativt tätningssystem av skummad EPDM som 
är tillgängligt enbart hos Drutex och garanterar utmärkta parametrar för energibesparing. 
EPDM tätningslister är tillgängliga i svart, grå och grafitgrå.

Färger – Ett brett urval av 43 olika Renolitfanér garanterar att man kan arrangera interiören enligt 
sitt eget önskemål.

U-värde – Uw=0,79 W/(m²K)* för fönster med 2-kammars glaspaket med argon däri.

Fönster Iglo Energy är Drutex egenutvecklad produkt. Fönster är utrustade 
med ett innovativt tätningssystem, som garanterar de bästa parametrarna för 
energibesparing. Detta är den första lösningen i världen i ett sådant system 
där man tillämpar en centraltätning i skummad EPDM. Systemet garanterar 
även utomordentliga parametrar för luftgenomsläppning, vattentäthet 
och vindmotstånd. Denna lösning är perfekt för energibesparande och 
passiva hus.
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Information presenterade i denna broschyr har bara informerande karaktär. Produktens 

PVC Fönster

WWW.DRUTEX.EU

PVC FÖNSTER

Iglo Energy

Ytterdörr

Swedoor Easy GW Gammal Standard
Innerdörr

Villa Maria Ytong– lättbetonghus har fantastiska egenskaper vad gäller isoleringsförmåga, det är ett 
”trögt” material vilket gör att den håller värmen ute på sommaren och kylan ute på vintern. 
I kombination med vattenburen golvvärme och FTX-Ventilation får man mycket låga energikostnader.

VENTILATION & VÄRME

Badrummet är en av husets höjdpunkter. Vi på Villa Maria har med omsorg valt produkter som är såväl estetiskt som 
funktionellt hållbara. Tillsammans med kund experimenterar vi fram val av klinker och kakel, det kan vara klokt att inte 
välja alltför färgstarkt, färg kan istället tillföras genom inredning, mörka färger får oftast små utrymmen att kännas ännu 
mindre i större utrymmen kan däremot en mörkare nyans ge harmoni. Våra duktiga medarbetare hjälper er med att 
omvandla era kreativa idéer till det stilfulla och harmoniska badrum som ni alltid haft som ett mål.

VÅRA DUKTIGA MEDARBETARE HJÄLPER ER MED ATT OMVANDLA ERA KREATIVA 
IDÉER TILL DET STILFULLA OCH HARMONISKA BADRUM SOM ÄR SÅVÄL ESTETISKT SOM 
FUNKTIONELLT HÅLLBART.

BADRUM

BADRUMSUTRUSTNING:

• IKEA – Hämnes / Rättviken, kommod 
   med 2 lådor. Storjorm, spegelskåp.

• MORA – Dusch och badkarsblandare.

System Air VSR 300
FTX-aggregat

Metro Therm Superb D
Fjärrvärmeväxlare (bergvärme, luft/vatten etc. finns som tillval)

Användadet av FTX-aggregat gör det möjligt att tillvarata en större del av 
den värme som annars skulle gå förloradmed från luften, till att värma upp
tilluften, en aluminuimrotor tar upp från luftens värme och värmer upp det 
ventilerade rummets tilluft. Ett FTX-aggregat kan återvinna upp till 86% av
värmen i den förbrukade frånluften. Resultatet är en energiekonomisk
färsch innerluft av hög kvalitet i både småhus och större fastigheter.

• SWEDBERGS – Badkar 150 x 70 cm. 
   Duschväggar Fasett. Toaletter 9085.

• WHIREPOOL – Tvättmaskin / 
   Torktumlare WWDE7512.
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Ytong Tak- och bjälklagselement är självbärande, armerade lättbetongelement som konfektionstillverkas. 
Bjälklagselementen används till våningsbjälklag och källarbjälklag, med dess goda isoleringsförmåga är elementen väl 
lämpade till alla olika typer av byggnader. Vid utvändig isolering med Ytong Multipor isoleringsplattor kan konstruktionen 
med normal fuktbelastning byggas utan fuktspärr. Ytong Tak- och bjälklagselement kan fås i längder upp till 7500 mm 
och de är försedda med not och spont på alla kanter, bjälklagselementen kan kan levereras med håltagningar / 
urtagningar för exempel ventilationsrör, trapp etc. de monteras med en kran där elementen placeras på bärande väggar, 
H-balkar, T- eller L-stålbalkar. Efter montering gjuts falsarna samman med ett grundningsbruk eller likvärdigt.

YTONG TAK- OCH BJÄLKLAGSELEMENT ÄR BÅDE ARMERAD OCH SJÄLVBÄRANDE D.V.S ETT LÄTTBETONGELEMENT 
SOM ANVÄNDS TILL ATT AVGRÄNSA DE OLIKA VÅNINGARNA I EN BYGGNAD.

YTONG TAK- OCH BJÄLKLAGSELEMENT

Egenskaper och fördelar:
• Snabb och enkelmontering.
• Obrännbart.
• Bra värmeisoleringsförmåga.
• Behagligt inomhusklimat.

• Täta lösningar.
• Tak lösningar utan fuktspärr.
• Passar till alla hys typer.

Visst ska det produceras energi, men det betyder inte att huset ska behöva se ut som en forskningsstation på köpet.
En av de stiligare lösningarna på marknaden för tillfället är Lindabs nya byggnadsintegrerade solcellstak SolarRoof 
– ett komplett system med växelriktare, optimerade samt moderna CIGS-paneler som ger en hög effekt även i mindre
optimala ljusförhållanden. Takprofilen finns både i en förfalsad variant för bandtäckning eller i Lindabs uppskattade
profil som klickas ihop. Som grädde på klimatmoset erbjuder Lindab även med en generös effektgaranti: 90 procent
efter 10 år och 80 procent efter 25 år.

Efterfrågan på solcellspaneler visar inga tecken på att minska i Sverige framöver, och med allt �er
produkter på marknaden växer också efterfrågan på estetiska lösningar.

Solcellspaneler

LINDABS SOLCELLSPANELER
ÄR EJ STANDARD FÖR
G 78 S Odlaren

Finns som tillval



Pure Ek Nature 3-stav
Tarkett Trägolv 

Marbodal funka
Garderober

21x56 standard vita
Golv- & dörrlister

Enligt svensk standard. Strömmbrytare
& uttag av serien Schneider Exxact vit.

Elinstallationer

Vi på Villa Maria har valt IKEA Bodbyn som standard kök i våra hus, bostäder, vi anser att IKEA kök håller den kvalitet, 
funktionalitet och hållbarhet som våra kunder är värda. Villa Maria är arkitekt ritade hus där kund har alla möjligheter att 
själv välja interiör leverantörer, vi har valt en produktstandard / interiör för att ni som kund skall kunna få en mer komplett 
prisbild, men ni är ej låsta till vår standard, ni kan själva välja för ett exempel vilken köksleverantör ni vill ha till ert drömboende.
Oftast är det köksleverantören som hjälper kund med design och planlösning av köket, det är viktigt att det samordnas 
med våra arkitekter för vatten, avlopp och el placeringar samt bygglovshandlingar etc.

KÖKET HAR BLIVIT EN MER CENTRAL DEL I DAGENS HUSDESIGN, OFTAST MED EN ÖPPEN KÖKSLÖSNING MOT 
VARDAGSRUMMET, EN MER INTEGRERAD ”MÖBEL” I HEMMETS HJÄRTA.

KÖK & KÖKSINTERIÖR

Kök IKEA:
Bodbyn, enligt ritning.
Ekbacken, bänkskiva.
Norrsjön, diskho.
Elverdam, köksblandare.
Uppdrag, köksfläkt.

Hushållsmaskiner IKEA:
Folkligt, induktionshäll.
Tjänligt, varmluftsugn.
Hushålla, mikrovågsugn.
Frostfri, kylskåp A++.
Frostfri, frysskåp A++.
Rengöra, diskmaskin.

Att skapa sin heminteriör är som fysiskt gestalta sin personlighet, för att vi tillsammans skall hitta den perfekta nyansen
i husets boendeinteriör behöver vi prata både helhet och detaljer i ett ganska tidigt skede i byggprocess planeringen.

Villa Marias arkitektritade hus har en förvald interiörstandard som kund självklart kan förbigå, och med det välja sin 
egen interiör. Vår standard val av interiör är noga utvalda från företag som Marbodal vilka levererar husets garderober, 
Tarkett som tillhandahåller svensk kvalitetsgolv och Caparol som ger huset dom rätta färgerna.

Vi vill att ni som kund skall känna trygghet i ert val av interiören, våra erfarna medarbetare kommer att 
guide er fram till ert framtida drömboende.

VI HAR VALT EN FUNKTIONELL OCH HÖG INTERIÖR STANDARD I FRÅN VÄLKÄNDA LEVERANTÖRER FÖR ATT 
UPPNÅ ETT HÅLLBART OCH TRIVSAMT BOENDE.

ÖVRIG INTERIÖR
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• Öppen spis   
• Terassdäck  

Ni som kund har alla möjligheter 
att skapa en trivsam boendemiljö 
med tillval som:

TILLVAL

• Swimming pool
   med mera.
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