


HUR GÅR DET TILL?

Vi planerar.

Våra rådgivare kommer på besök för att 
tillsammans med er göra valet av hus-
modell och eventuella tillval. Vi planerar 
placeringen utifrån tomtens förutsättning-
ar och efter era önskemål.

Vi bygger.

Glöm allt arbete med att matcha samman 
olika bygg- och entreprenadbolag. Ritning-
ar, kontakt med kommunen och bygget.
Vi sköter allt.

Vi hyr ut.

Under byggprocessen tar vi fram den 
bäst passande hyresgästen efter era öns-
kemål. Vi ser till att hyresgästen är redo 
att flytta in så snart ert attefallshus är 
färdigställt och garanterar dig en hyresin-
täkt från dag ett.

Huset som betalar av sig själv. 
Du blir vinnaren!

Glöm allt administativt arbete. 
Vi agerar hyresvärd.

Som tomtägare kan du vänta dig en åter-
kommande hyresintäkt varje månad. Zu-
burban står för det administrativa, juridiska 
och finasiella ansvaret som hyresvärd. Om 
hyresgästen flyttar behöver ni inte oroa 
er - vi hittar en ny åt er som passar era 
önskemål.



Boyta 20 m2 + 7,5 m2

Byggt efter boverkets byggreglerav Ja

Yttermått 3,5 x 7,1

Kök och Vitvaror IKEA (se produktspecifikation)

Fasad

Vit
Grå
Svart
Röd
Marinblå

Tillval:

+ Vitvarupaket Premium
+ Inbyggt Högtalarsystem - Sonos
+ Ökad Livslängd på yttertak
+ Golvvärme i hela huset
+ Köksbänkskiva i sten eller 
massivt trä
+ Yale Doorman Låssystem
+ Trädäck 18m2.

Boyta 20 m2 + 7,5 m2

Byggt efter boverkets byggreglerav Ja

Yttermått 3,5 x 7,1

Kök och Vitvaror IKEA (se produktspecifikation)

Fasad 

Vit

Tillval

+ Exteriört Färgvalspaket 
+ Yale Doorman Låssystem
+ Vitvarupaket Premium
+ Extra Fasadbelysning
+ Trädäck 18 m2

Attefallshuset med imponerande takhöjd och hög skandinavisk standard - fullt utrustat för en bekväm 
livsstil. Värde passar dig som önskar ett kostnadseffektivt planerat attefallshus med optimerade eko-
nomiska förutsättningar utan att levnadsstandarden i bostaden påverkas. Huset har välplanerade ytor 
och en genomtänkt planlösning - allt för att skapa en perfekt bostad för såväl en person som ett par. 
Det enkla valet, med dem enkla detaljerna som skapar värde för dig.

Attefallshuset där levnadsstandard och livsglädje ligger i fokus. Det helkaklade badrummet är utrustat 
med golvvärme för ett behagligare klimat. Med fönster i korridor och integrerat i ytterdörren skapas 
ytterligare rymd och känslan av att man lever i sin egen minivilla förstärks. Dekorativ och stilistisk 
ljussättning med spotlights i badrum, korridor och möjligheten till integrerad belysning av trappan. 
De vackra och unika fönsterpartierna i samspel med huset fasadbelysning visar tveklöst den bästa 
sidan utåt. Tillsammans med ditt egna färgval ger det huset på din tomt en personlighet. Det här är 
huset där man verkligen vill bo och leva!

VÄRDE LEVA



Boyta 20 m2 + 7,5 m2

Byggt efter boverkets byggreglerav Ja

Yttermått 3,5 x 7,1

Kök och Vitvaror Anpassat efter beställarens önskemål

Fasad

Naturfärgat
Vit
Grå
Svart
Röd
Marinblå 

Tillval:

+Inbyggt högtalarsystem - Sonos
+Yale Doorman Låssystem
+Trädäck 30 m2.

Zuburban arbetar med målsättningen att, genom 
innovativa metoder, skapa ekonomiska möjligheter för 

våra kunder genom att hjälpa andra.

Idéen bakom Zuburban uppstod under år 2015 och har sedan dess utvecklats. Dagligen 
arbetar vi nu mot vår vision och för att förbli Sveriges villaägares viktigaste tillgång.
 
Tillsammans förbättrar vi situationen på ett av Sveriges främsta samhällsproblem - bostads-
bristen. En process där alla är vinnare.
 
Du som tomtägare ökar det totala värdet på din bostad och får en möjlig extra intäkt varje 
månad. Detta samtidigt som Sveriges bostadssökande får möjligheter till nya och innovativa 
bostäder - möjligheter som tidigare inte funnits.

LYCKA

Lycka är huset som gör drömmarna till verklighet. Med ett unikt ljusinsläpp och lyxiga glaspartier som 
är speciellt framtagna för husmodellen, är det här huset för visionären. Huset är för dig som värde-
rar det extra och önskar ta del av det. Du värdesätter ett boende med extremt hög kvalité och lyx. 
Attefallshuset Lycka har några av de mest extraordinära detaljerna som marknaden har att erbjuda, 
så som; köksbänkskiva i marmor, integrerade designspotlights i väggar och tak, ett inglasat loft samt 
inredningsdetaljer från Buster + Punch.



Email: kontakt@zuburban.se
Telefon: +46 (0) 737 - 40 39 70 

www.zuburban.se


