
Lättbygg är ett byggsystem som levereras i platta paket 

för snabb och enkel montering av husstommar. Det ger 

en smidig byggprocess och mycket korta byggtider.
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Nästan klart efter tre dagar med två man.

Väggblock/paket 1 monteras.

Lättbygg – en byggmetod med 

många fördelar

Lättbygg är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefab hus.

Med Lättbygg har du snabbt allt under tak, precis som med ett prefab hus. Det handlar med 

andra ord om en fukt- och vädersäker, snabb och enkel byggmetod där Lättbygg levererar 

byggstommen, vindskydd, underlagstak samt isolerar konstruktionen när väl allt är rest.

 Materialet är färdig kapat och tydligt markerat, vilket innebär att du snabbt och säkert 

samt utan spill reser stommen. Det ingår även konstruktionsberäkningar samt A-ritningar, 

K-ritningar och kompletta montageritningar som visar varje detalj som ingår i vår leverans.

 För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina 

kunder många timmar. 

Leverans.

Takstolarna monteras.Väggreglarna reses.

Endast emallaget blir kvar.



Fyra enkla steg i processen

Steg 1: Ritning
Du lämnar in din ritning eller skiss till oss. Utifrån den tar vi 

fram en komplett montageritning och färdigdimensionerad 

konstruktionsritning, dessa visar varje detalj som ingår i vår 

leverans till dig.

Steg 2: Tillverkning/Leverans
När konstruktionsritningen är godkänd startar tillverkningen av 

stomdelarna. De levereras till dig i form av ett antal lätta paket till 

byggplatsen. Allt är färdigkapat och klart, vilket gör att du inte får 

något spill på byggplatsen som de sedan måste forsla bort. Varje 

del är uppmärkt och markerad på den illustrativa montageritningen.

Steg 3: Montage
Uppmärkningen av alla stomdelar gör att montagearbetet går 

både snabbt och enkelt. Du kan snabbt resa väggelement, 

takstolar/takbalkar och därefter montera underlagstaket.

Steg 4: Isolering
När montaget är klart kommer vi till byggplatsen och gör det 

i vanliga fall tidskrävande isoleringsarbetet med miljövänlig 

cellulosaisolering.

Tillval
Vi kan som tillval även erbjuda in- och utvändiga 

ytskikt enligt era önskemål.



Kontakta oss:
E-post. info@lattbygg.se
www.lattbygg.se

Detta behövs för en offert:

 Enkel måttsatt planskiss som visar byggnadens ytter- och innermått samt 
 öppningars placering och storlek.

 Enkel måttsatt sektionsskiss som visar typ av taklösning, invändig takhöjd och taklutning.  
 Finns det restriktioner på bygghöjd/nockhöjd behöver vi veta även dessa mått.

 Byggort alt snözon.

 Tjocklek på fasadpanel (för att kunna få fram en korrekt måttsatt ritning)

 Tjocklek på invändiga ytskikt (för att kunna få fram en korrekt måttsatt ritning)

 Tjocklek på väggisolering (200, 250, 300, 350, 400, 500)

 Tjocklek på takisolering i snedtak (200, 250, 300, 350, 400, 500)

 Tjocklek på lösblåst takisolering.

 Önskemål om ev tillval som in- och utvändiga ytskikt.

 Kundnamn

 Faktureringsadress

 Kontaktperson: telefonnummer och E-post

 Leveransadress

 Önskat leveransdatum

Stompaketet innehåller:

-  Färdigdimensionerade konstruktionsritningar

-  Inplastade montageritningar

-  Färdigkapade och uppmärkta reglar till ytter- och innerväggar

-  Utvändig skiva alt vindtät duk och ångbromsar till ytterväggar och innertak

-  In- och utvändig glesregling till ytterväggar och innertak i fallande längder

-  Takstolar, underlagstak och bärläkt i fallande längder samt underlagstak/duk till yttertak

-  Strävor samt skruv

-  Cellulosaisolering i väggar och tak*

-  Beslag för takstolar

-  Tejp för vindduk och ångbroms

 *Paketen levereras fuktskyddade och konstruktionen isoleras av Lättbygg när stommen väl har rests.


