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Vi är ett familjeföretag i tredje generation 
som sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion 

av bostäder. 

Vi har egen personal för så gott som samtliga 
roller i ett byggprojekt. Det gör att vi inte 

tar några genvägar utan alla inblandade har 
slutproduktens kvalitet i fokus.

Vi tar inga 
genvägar
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Vår ambition på Botrygg är 
att bygga bostäder med en 
energiförbrukning som avsevärt 
understiger Boverkets krav. För 
att uppnå detta bygger vi våra 
hus med betongstomme vilket 
ger ett tätt skal som bidrar till 
en lägre energiförbrukning. 
Betong är ett hållbart material 
som håller hela byggnadens 

livslängd. En bonus av att 
bygga med betongstomme och 
välisolerade fönster är att de 
skapar en tyst innemiljö! 

Utöver det lufttäta och 
välisolerade klimatskalet 
används även lågenergifönster 
med en väl genomtänkt 
placering. För att minimera 

energianvändningen installeras 
endast energiklassade vitvaror 
med energiklas A +/++. 

Energikonsumtion är i mycket 
beteendeberoende, något vi 
vill förstärka positivt genom att 
exempelvis förse samtliga kök 
med sortering för avfall. 

     Ett hållbart och 
klimatsmart boende

När du flyttar in ett Botrygghus 
kan du vara trygg i att du gjort 
ett bra val. Vi har förvaltat 
hus i nästan 40 år. All den 
erfarenheten har förfinat vår 
produktion och medfört att 
vi arbetar med hållbara och 

beprövade konstruktioner. 
Den enda överraskningen du 
kan mötas av är de påkostade 
materialvalen. Självklart har vi 
gedigna trägolv, helkaklade 
badrum, slitstarka klinkergolv 
och kök av hög kvalitet. Allt med 

noggrant utförd finish. Men det 
vi vill lyfta fram, det vi är lite 
extra stolta över, är det som 
du inte alltid ser eller hittar hos 
andra företag. Se exempel på vår 
standard på kommande sidor.

     Vi bygger alltid 
med hög standard
 Välplanerade, ljusa lägenheter med generös takhöjd

 Exklusiva genomtänkta detaljer och materialval
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BETONGSTOMME
Med stomme av betong bygger 
vi en fuktsäker konstruktion utan 
risk för mögel. Även inne i våra 
lägenheter använder vi betong i 
våra lägenhetsskiljande väggar. Det 
medför en högre brandsäkerhet och 
en god ljudmiljö.

STENSOCKELFASAD
Som standard är våra hus utrustade 
med stensockel som ger slittålighet 
trots neddragen puts. Detta bi-
drar med en lång beständighet och 
medför en lägre underhållskostnad. 
Dessutom riskerar vi ingen fukt från 
snövallar under vinterperioden.

VÄLISOLERADE HUS
För säkerhets skull isolerar vi 
våra hus med stenull. Det är en 
brandsäker isolering men också ett 
bra miljöval och energieffektivt. Det 
vinner alla på i längden.

BJÄLKLAG
För bättre ljudisolering mellan 
lägenheterna gjuter vi våra bjälklag 
med 25 cm betong. Det är 3 cm 
mer än byggnormen och varje 
centimeter är värdefull när vi skapar 
en god ljudmiljö. 

NATURSTEN I TRAPPHUS
Vi lägger natursten i hela 
trapphuset. Det innefattar vilplan 
och trapplöp ända upp till översta 
våningen. Natursten är ett hållbart 
material med lång livslängd som 
bidrar med en behaglig känsla.

SOLIDA TAMBURDÖRRAR
Alla tamburdörrar är i ek och 
utan brevlådeinkast. Detta för att 
öka säkerheten och ge ett stilrent 
intryck.



44 BOTRYGG RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL 45

SNEDSTÄLLDA SMYGAR
I linje med gammal byggtradition 
bygger vi med snedställda 
fönstersmygar. Detta för att få ett 
bättre ljusinsläpp och en estetisk 
inramning av fönster.

GERADE DÖRRFODER
Samtliga dörrfoder geras i hörnen 
enligt gammal hantverkstradition. 

TRÄFIBERSKIVA BAKOM GIPS
Innerväggar av gips kompletteras 
med en bakomliggande 
träfiberskiva. Det medför en 
beständig konstruktion som är väl 
ljudisolerad. Det blir även enklare 
att skruva i väggen utan plugg vilket 
lämnar kvar ett mindre hål i väggen.

2,60 I TAKHÖJD
Vår ambition är att alltid leverera en 
takhöjd på minst 2,6 m. Det är hela 
2 dm högre än byggnormen och 
tillför en rymd i lägenheten där 
den upplevda känslan blir betydligt 
större. Detta i kombination med 
snedställda fönstersmygar skapar ett 
generöst ljusinsläpp i lägenheten.

MASSIVA INNERDÖRRAR
Våra innerdörrar är massiva med 
hög kvalitet och lång hållbarhet. Vi 
gillar riktiga dörrar helt enkelt.

FÖNSTERBÄNKAR I NATURSTEN
Som standard har vi fönsterbänkar 
i natursten. Bland fördelarna är 
den långa livslängden och låga 
underhållskostnader. 


