
Välkommen på visning av välplanerade

stenhus i Bara Backar 

Husvisning i Bara



Välkommen på visning!

Så hanterar vi Covid-19

Kundanpassat
Välkommen att kontakta oss för en personlig visning på 
ett av de 15 arkitektritade husen vi byggt på Bara Backar. 
Husen är byggda i sten/lättbetong och är välplanerade med 
hög standard.

Haaks stenhus bygger kundanpassade stenhus i lättbetong 
med noga utvald standard. Varje hus är unikt och byggs 
helt efter era visioner och önskemål. Vår målsättning är 
att alltid ha nöjda kunder. 

Stommen i våra hus byggs med lättbetong, fasaden är 
putsad och fönstrens utsida är aluminumklädda. Det ger 
er ett underhållsfritt stenhus.

För att unvika smittspridning så följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi utför endast personliga visningar med 
begränsat antal besökare. All personal och besökare skall vara 
helt symptomfria vid mötet. Det kommer finnas tillgång till
handsprit, munskydd och möjligheten att tvätta händerna.



Naturligt boende
Naturligt 
Haaks Stenhus byggs med väggar i naturmaterial.
Tack vare användandet av naturprodukter har 
väggmaterialet inga mätbara emissioner. Miljön 
är lika viktig för oss, som för nästa generation. 
Naturliga material är bra för miljön men också 
för människor. Naturliga material utsöndrar inga 
kemiska substanser till vår luft, vilket leder till en 
sundare inomhusmiljö. 
 
Energisnålt 
Genom att väggkonstruktionen har inbyggda 
slutna luftceller, finns det inga luftströmmar i 
materialet som försämrar isoleringsförmågan. Det 
finns därmed inga ofullständigt utfyllda isolerings-
utrymmen. Det betyder att du slipper obehagligt 
drag inomhus och att du sparar en massa pengar 
genom att den dyra värmen inte försvinner ut 
genom väggarna. Väggmaterialets täthet och 
värmeisolerande egenskaper gör att du minskar 
energiåtgången väsentligt.

Fuktsäkert 
Fukt- och mögelsvampar angriper trä och andra
organiska material, som de bryter ner och förstör.
Men sten rår de inte på. Detsamma gäller även 
skadeinsekterna som inte heller kan angripa vägg-
konstruktionen. 
 
Klimatsmart 
Lättbetong är ett material med stor värmetrög-
het, dvs. förmågan att i sig själv lagra värme. Det 
innebär att ditt drömhus håller värmen inne på 
vintern och stänger den ute på sommaren. Inom-
husklimatet blir alltså jämnt och behagligt hela 
dygnet, året runt. 



Hitta hit

Haak Stenhus  -  En trygg partner

Välkommen att kontakta oss

Husen ligger vid Backegatan och Utsiktsgatan i 
Bara. Visningshuset ligger på Backegatan 1.

Familjeägda Haaks Stenhus grundades 1990 och har sedan dess byggt hundratals arkitektritade och egenritade sunda sten-
hus. Vi har lång och bred erfarenhet av att bygga kundanpassade boende. Oavsett hustyp så använder vi byggsystem som är 
kostnadseffektivt och minimalt med underhåll.

Vi erbjuder dig och din familj en möjlighet att tillsammans med oss kunna skapa ett unikt, sunt och personligt utformat 
boende med hög kvalitet, stor variation och bra prisbild. Färdigställandegraden väljer du själv. Du kan få materialleverans, 
stomrest hus eller totalentreprenad.

Vi utgår alltid ifrån våra kunders önskemål och tomtens förutsättningar. Vi värnar om kvalitet och känsla in i minsta detalj, 
personlig service och hantverksmässigt utförda hus. Vi bygger inte bara hus – vi skapar boende!

0431-44 38 80  |  info@haaksstenhus.se  |  haaksstenhus.se


