
HAND-
PLOCKAT

Noga utvalt av oss. 
Enklare, snabbare och 

mer prisvärt för dig.



HANDPLOCKAT NO.1   standard

Sedan 1954 har vi byggt över 7000 kvalitetshus, som 
gett trygghet och värme åt våra kunder. Vårt signum har 
sedan starten varit kvalitet och energisnåla lösningar, 
något vi fortfarande har som ledstjärna.

Vi har valt några av våra mest populära modeller genom 
åren och samlat dem under namnet handplockat. 
Förutom modellerna har vi också redan plockat ut de 
mest populära konstruktionsvalen. På så sätt gör vi din 
resa till drömboendet enklare, snabbare och till en lägre 
kostnad, men med samma välkända kvalitet som alltid. 

Monterad stomme 
Stommonterad komplett husleverans

från 678 999 kr*
från 973 999 kr**

En smart stilren modell som passar perfekt för den som söker ett yteffektivt 
fritidsboende med fina ytor för umgänge samt härliga fönsterpartier mot sjö, 
hav, berg eller där du väljer att bygga detta fina boende.

Antal plan: 1
Antal rum: 3 rok
Boarea: 60 m2 

Byggnadsarea: 70 m2



På denna modell kan du välja: 
Ryggåstak i vardagsrum/kök vilket ger en härlig rymd och känsla. Timmerpanel kan 
väljas i alla allutrymmen enligt planritningen. Extra fönster i vardagsrum för ytterligare 
ljusinsläpp. Braskamin Contura 556 samt plåttak. Spröjs till fönstren.

Utöver det kan ni välja det mesta från vår tillvalskatalog förutsatt att valen inte påverkar 
konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.

HANDPLOCKAT NO.1   tillval

Husmodellerna kan köpas i tre olika utförande:
Som en ren stomme, monterad av våra egna montörer eller 
som en komplett husleverans. Som det tredje alternativet har 
vi valt ut de vanligaste material och konstruktionsmässiga 
tillvalen för dig att välja mellan, du kan självklart även välja 
bland alla fina produkter i vår tillvalskatalog för att sätta din 
prägel på ditt drömprojekt.*** 

Planritningarna i katalogen är ej skalenliga.



HANDPLOCKAT NO.2   standard

Fasader

Monterad stomme 
Stommonterad komplett husleverans

från 791 000 kr*
från 1 129 000 kr**

Storasyster till Handplockat 1 som ger mycket på liten yta. Likt den mindre 
varianten ger denna modell dig stora värden på en mindre yta. Bastu och tre 
sovrum som standard och fantastiska fönsterpartier i vardagsrum och kök.

Antal plan: 1
Antal rum: 4 rok
Boarea: 77 m2 

Byggnadsarea: 88,7 m2



HANDPLOCKAT NO.2   tillval

På denna modell kan du välja:
Ryggåstak i vardagsrum/kök vilket ger en härlig rymd och känsla. Timmerpanel kan väljas i alla allutrymmen 
enligt planritningen. Braskamin Contura 556 samt plåttak. Extra WC och handfat. Utvändigt skidförråd. 
Spröjs till fönstren. 
Utöver det kan ni välja det mesta från vår tillvalskatalog förutsatt att valen 
inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar



HANDPLOCKAT NO.3   standard

Fasader

Monterad stomme 
Stommonterad komplett husleverans

från 1 108 889 kr*
från 1 533 499 kr**

Ett litet med ändå väldigt rymligt hus. Fina gemensamhetsytor med härligt 
ljusinsläpp genom de stora panoramafönstren. Ryggåstaket i vardagsrummet 
ger illusionen av att huset är större än det är i verkligheten. Fyra sovrum gör 
att huset passar den lilla som stora familjen. En riktig pärla för sjö och fjäll!

Antal plan: 1-plan med loft
Antal rum: 5 rok
Bostadsyta: 87,6 m2

Byggnadsarea: 105,2 m2



HANDPLOCKAT NO.3   tillval

På denna modell kan du välja: 
Att göra förrådet till ett extra badrum vilket kan vara smart om två familjer skall tillbringa tid i huset tillsammans.
Timmerpanel kan väljas i alla allutrymmen enligt planritningen, braskamin Contura 556 samt plåttak.

Utöver det kan ni välja det mesta från vår tillvalskatalog förutsatt att valen 
inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.



HANDPLOCKAT NO.4   standard

Fasader

Monterad stomme 
Stommonterad komplett husleverans

från 1 162 000 kr*
från 1 596 000 kr**

Samma modell som trean med ett apparatrum som ger mer plats i badrum/
bastu. Fina gemensamhetsytor med härligt ljusinsläpp genom de stora panora-
mafönstren. Ryggåstaket i vardagsrummet ger illusionen av att huset är större 
än det verkligen är. Fyra sovrum gör att huset passar den lilla som stora familjen. 
En riktig pärla för sjö och fjäll!

1-plan med loft
Antal rum: 5 rok
Bostadsyta: 87,6 m2

Byggnadsarea: 110,2 m2



HANDPLOCKAT NO.4   tillval

På denna modell kan du välja: 
Att göra förrådet till ett extra badrum vilket kan vara smart om två familjer skall tillbringa tid i huset tillsammans. 
Timmerpanel kan väljas i alla allutrymmen enligt planritningen. Braskamin Contura 556 samt plåttak.

Utöver det kan ni välja det mesta från vår tillvalskatalog förutsatt att valen 
inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.



HANDPLOCKAT NO.5   standard

Fasader

Monterad stomme 
Stommonterad komplett husleverans

från 1 164 000 kr*
från 1 606 999 kr**

På denna modell har vi sänkt taklutningen till 30 grader och höjt vägglivet för 
att få fin takhöjd. Fina gemensamhetsytor med härligt ljusinsläpp genom de 
stora panoramafönstren. Ryggåstaket i vardagsrummet ger illusionen av att 
huset är större än det verkligen är. Fyra sovrum gör att huset passar den lilla 
som stora familjen. En riktig pärla för sjö och fjäll!

Antal plan: 1-plan med loft
Antal rum: 5 rok
Bostadsyta: 87,6 m2

Byggnadsarea: 110,2 m2



HANDPLOCKAT NO.5   tillval

På denna modell kan du välja:
Att göra förrådet till ett extra badrum vilket kan vara smart om två familjer skall tillbringa tid i huset tillsammans. 
Timmerpanel kan väljas i alla allutrymmen enligt planritningen. Braskamin Contura 556 samt plåttak.

Utöver det kan ni välja det mesta från vår tillvalskatalog förutsatt att valen 
inte påverkar konstruktions-, VVS- eller ventilationshandlingar.

* Enligt leveransdeklaration FTF-20 Stomme. Montage förutsätter färdig platta på mark som ej ingår i priset.
** Enligt Leveransdeklaration FTF-20. Montage förutsätter färdig platta på mark som ej ingår i priset.
*** Val av produkter förutsätter att de ej påverkar värme/ventilations- och VVS-projekteringen då dessa handlingar är färdiga  i handplockatsortimentet.



KONTAKT
ADRESS: Box 803, 781 28 Borlänge 

TELEFON: 0243-21 72 00
E-POST: info@forsgrenstimmerhus.se
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