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I vår katalog FRITIDSHUS presenteras sju förverkligade fritidshusdrömmar. 
Alla i olika stilar och storlekar. Du kan utgå från något av dessa husförslag, 
ett annat hus eller dina helt egna skisser. Våra arkitekter hjälper dig sedan 
med att ta fram ett helt eget, unikt och personligt hem.  

På Rörvikshus bygger vi unika arkitektritade fritidshus med det lilla extra.  
Fritidshus där man kan vara året om för att umgås och koppla av. Här till-
bringar familjen såväl en solig sommar som en gnistrande och snöig vinterdag. 

Vi vill att ert fritidshus ska bli semesterparadiset under många år framöver.  
Och vem vet – kanske blir det ert framtida permanenta boende? 

Ett fritidshus från Rörvikshus gör det möjligt!

VÄLKOMMEN ATT 
HITTA INSPIRATION TILL 
ERT NYA FRITIDSHUS
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Ett ljust och hemtrevligt fritidshus med modern karaktär som fått ett 
mer spännande utseende med triangelfönstret som går upp i nock. 
Huset har en smart utformad planlösning och trots att huset inte är 
så stort så känns det rymligt. Kök och storstuga har stora föns-
terpartier som fångar utsikten och skapar kontakt mellan ute och 
inne. Här finns två sovrum med bra förvaringsmöjligheter, Wc/d 
med tvättmaskin och en rymlig hall som också har bra förvaring.

2718

FRITIDSHUS
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2718

67 m²

Planlösningar och fasadritningar 
i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och 
anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING INVÄNDIG AREA

5



Ett fritidshus i modern, stilren design. Putsfasad men också par-
tier med liggande träpanel skapar en spännande fasadlösning. 
Huset präglas av stora fönsterpartier som ger ett fantastiskt 
ljusinsläpp men även fin kontakt med utemiljön. 

Huset har många genomtänkta lösningar. Kök- och vardagsrum 
i vinkel skapar trevlig yta för umgänge.  Föräldrarnas sovrum 
har egen klädkammare, badrum och bastu. Här finns totalt 4 
sovrum, separat rum för klädvård och med många gäster är det 
praktiskt med dubbla wc/dusch. 
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2521-2

93 m²

Planlösningar och fasadritningar i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING
INVÄNDIG AREA
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Detta röda hus i skogsmiljö är högt beläget uppe på en bergsklippa 
med hänförande vacker utsikt över sjön. Huset har 94 smart plane-
rade kvadratmeter, stor entré, tre sovrum och wc/d med bastu. Det 
största sovrummet har även bra förvaring. Allrummet har ryggåstak 
som skapar rymd och luftig känsla. De stora fönsterpartierna ger 
såväl härligt ljusinsläpp som vacker utsikt över omgivningen. 

Ett fritidshus att trivas och umgås i. 

3354

FRITIDSHUS
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3354

94 m²

Planlösningar och fasadritningar 
i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och 
anpassas efter önskemål.

rörvikshus
TEL +46 (0)382-212 80     FAX +46 (0)382-214 45
570 01 RÖRVIK

www.rorvikshus.se

PLANLÖSNING
INVÄNDIG AREA
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På strandängen mellan havsviken och skogen ligger detta kubis-
tiska fritidshus som har både väg, sol och utsikt mot söder. 

Det stora taket täcker inte bara huset utan ger även taktäckt entré 
och uteplats. Takskärmen över trädäcket mot söder ger skydd både 
mot regn och sol. 

Kök-vardagsrum ligger mot söder där det stora skjutdörrspartiet 
bidrar till fin utsikt över strandängar och hav. Största sovrummet har 
morgonsol, havsutsikt och utgång till uteplatsen. Ytterligare två sov-
rum ligger med utsikt mot skogen. Välutrustat bad och klädvårdsrum 
gör fritidsboendet extra bekvämt. 

2921
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2921

105 m²

Planlösningar och fasadritningar i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING
INVÄNDIG AREA
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Detta vackra enplanshus ligger på ett havsnära och soligt läge. 
Huset präglas av stora, social ytor och vackert ljusinsläpp. Här 
glömmer man vardagsstressen helt och hållet och kan bara 
koppla av. 

Du bor lika bekvämt som hemma. Det erbjuds tre rejäla sovrum, 
kök och vardagsrum med ryggåstak och glasveranda med 
utgång till uteplats under tak. En stund i bastun eller kanske 
framför braskaminen avslutar dagen på ett fint sätt. 

2742
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2742

106 m²

Planlösningar och fasadritningar i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING

INVÄNDIG AREA
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Ett spektakulärt fritidshus, ritat och byggt med inslag som sedumtak, 
glasväggar, aluminiumpartier och fasad i lärkträ. Huset ligger precis 
på bergskammen, så att trädäcket liksom ”hänger” över stupet, med 
obegränsad utsikt och flödande ljus. 

Huset är uppdelat i två delar; glashuset och trähuset. Mot utsikten 
ligger glashuset, husets stora rum, kök-allrum, med härlig rymd, 
obegränsad utsikt och flödande ljus. Mot skogen ligger trähuset som 
rygg och komplement. Här ligger sovrummen, entrén, bad och tvätt. 
En spiraltrappa leder upp till övre allrummet. Utanför allrummet ligger 
balkongen med husets bästa utsikt. 
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2974

128 m²

Planlösningar och fasad-
ritningar i katalogen är 
endast exempel. Alla våra 
hus är arkitektritade och 
anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING

INVÄNDIG AREA
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Ett bekvämt, generöst fritidshus som tar vara på det fina läget 
och har formats i vinkel för vind- och insynsskydd. Köket är 
centralt placerat så att man kan laga mat i närkontakt med både 
vardagsrum och uteplats. Lägg märke till glasdörren från wc/
dusch med utgång direkt till uteplatsen. Perfekt för att slippa blöta 
fötter inne i huset efter ett dopp i spabad eller sjö/pool. Utöver 
föräldradelen så finns ytterligare sovrum, arbetsrum och rejält 
förvaringsutrymme. Ett hus som kan tänkas bli ett åretruntboende 
för en familj när barnen flyttat ut.
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2628

130 m²

Planlösningar och fasadritningar 
i katalogen är endast exempel. 
Alla våra hus är arkitektritade och 
anpassas efter önskemål.

PLANLÖSNING

INVÄNDIG AREA
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HOPPAS ATT BESÖKET I NÅGRA 
AV VÅRA FRITIDSHUS SKAPAT 

INSPIRATION OCH KREATIVITET
Mer inspiration och fler bilder hittar du på rorvikshus.se

19
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Rörvikshus Sweden AB
Bygdegårdsgatan 8, 576 93 Rörvik

Tel: 0382-212 80   E-post: info@rorvikshus.se

www.rorvikshus.se


