VM PLUSENERGIRADHUS MODELL G 250 TPR
110 KVM BOYTA FÖRDELAT PÅ 4 RUM OCH KÖK
PLUS 20 KVM LOFTFÖRRÅD

Levereras med Solpaneler
Kapacitet 15.000 kWh

Ny elbil VW ID.3
Inkluderat i husköpet

Pris mot förfrågan

VM PASSIVHUS AB HAR VALT
NOVASIP MODULSYSTEM FÖR HÅLLBART BYGGANDE

HUSET LEVERERAS SOM PREFABRICERAT MODULSYSTEM MED
FÄRDIG GRUNDPLATTA, FÄRDIGPUTSAD FASAD & FALSAT PLÅTTAK

VARFÖR VM PASSIV / PLUSENERGIHUS?

Normalt är plusenergihus ovanliga i Sverige oftast pga det höga slutpris till kund. VM
Passivhus AB kommer här in med en helt ny era inom hustillverkning och byggnation
av miljöanpassade hus. Våra plusenergihus producerar mer energi/el än vad som
förbrukas till hushållet. Vi erbjuder nu plusenergihus som har ett betydligt lägre pris än
vad den övriga marknaden kan erbjuda. Utöver det låga huspriset får våra kunder
även monterade solpaneler med en kapacitet på 15,000 kWh (VM Plussenergihus
förbrukar 7,000 kWh).
VM Plusenergihus ger nu alla sina kunder en VW ID.3 elbil inkluderat i huspriset.

HUSET MONTERAS MED LÅGENERGIGRUND, VÄGGELEMENT,
SJÄLVBÄRANDE LÅGENERGITAK & FÖNSTER PÅ ENDAST 2-3 DAGAR

VARFÖR NOVASIP MODULSYSTEM?
Snabbt montage

Klar utsida direkt

Miljövänligt

Prisvärt i alla led

Självbärande och
formstabilt

Inga organiska material

Extremt låga U-värden

Stor variation av ytskikt

Ej fuktkänsligt

Anpassningsbart till alla
förekommande glassystem

OPONOR VATTENBUREN GOLVVÄRME - ETT ENERGISNÅLT VAL
Vattenburen golvvärme för uppvärmning är en investering som både är ekonomisk
och energisnål. Eftersom golvvärmen täcker en stor yta, så kan rummen värmas upp
med låg framledningstemperatur. Du kan alltså sänka temperaturen, uppleva en
behaglig värme i rummen samtidigt som du spar energi. Det ger ett bättre inomhusklimat
samt gör golvvärme optimalt tillsammans med värmepumpar.
Använder du vår golvvärme tillsammans med vårt energismarta, injusterings fria
regleringssystem Uponor Smatrix Pulse kan du dessutom sänka din energikostnader
ytterligare. Läs mer på: www.uponor.se

VM PLUSENERGIHUS VILL BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD GENOM ATT MONTERA
EFFEKTIVA SOLPANELER OCH GÖRA DET SÅ ENKELT OCH LÖNSAMT SOM
MÖJLIGT FÖR DIG ATT PRODUCERA MILJÖVÄNLIG EL.
VM PLUSENERGIHUS MODELL G 250 TPR LEVERERAS MED KOMPLETT
SOLPANELSYSTEM SOM KAN LEVERERA UPP TILL 15.000 kWh.
TOTALKONSUMTION AV HUSHÅLLET ÄR PÅ CA 7.000 kWh, VILKET INNEBÄR ETT
ENERGIÖVERSKOTT PÅ CA 8.000 kWh SOM LEDIGT RÄCKER ATT DRIVA / LADDA DEN
ELBIL (VW ID.3) SOM FÖLJER MED VID KÖP AV VM PLUSENERGIHUS.

NIBE F2040 LUFT VATTEN VÄRMEPUMP

NIBE VVM 325 INOMHUSDEL

NIBE F2040 är en intelligent och kompakt inverterstyrd
luft/vatten-värmepump. NIBE F2040 ger optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter husets
effektbehov året om.

NIBE VVM 325 Inomhusdel är avsedd att kombineras med
NIBE F2040-12 luft/vattenvärmepump för att bilda ett högeffektivt klimatsystem för ditt hem. Denna inomhusmodul är bottenkopplad.

Värmepumpen arbetar ner till en utetemperatur på -20 °C och
levererar då upp till 58 °C i framledningstemperatur. Den
välutvecklade kylfunktionen gör att värmepumpen klarar att
leverera ett behagligt inomhusklimat även vid höga utetemperaturer.

NIBE VVM 325 har ett smart och användarvänligt styrsystem
vilket ger effektiv uppvärmning/kylning och varmvatten med
hög prestanda. Med inkluderad varmvattenberedare, eltillsats,
självreglerande cirkulationspump, påfyllningsventil, manometer,
säkerhetsventil samt expansionskärl är NIBE VVM 325 helt
komplett för en installation.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din
energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade
hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet
automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen
en tjänst.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din
energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade
hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet
automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen
en tjänst.

SOLPANELER FRÅN PPAM SOLKRAFT MED 30 ÅRS EFFEKTGARANTI

NIBE - DIN KOMFORT ÄR VÅR DRIVKRAFT

Onyxium Nano 410W – Monokristallint kisel för hög effekt och snyggt tak! Svensk ingenjörskonst kombinerad med högkvalitativa solceller innebär effektiv solenergi med optimal avkastning. Onyxium-serien bygger på material från ledande leverantörer och
är idealisk för exempelvis villor. PPAM Onyxium Nano har en hög effekt per kvadratmeter och cellerna har en svart yta som
tillsammans med de svarta aluminium ramarna ger ett prydligt och estetiskt utseende på installationen.
Läs mer på www.ppam.se

Vi har formats av Nordens hårda miljö med starka klimatväxlingar, och vi har lärt oss att anpassa oss därefter. Oavsett om det är en
kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som bidrar till en bekväm vardag
oavsett väder. Vi värdesätter vårt nordiska arv genom att skörda naturens förnybara energi, och genom att kombinera det med ny
smart teknik kan vi erbjuda effektiva lösningar som värnar om människa och natur. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med
kyla, värme, ventilation och varmvatten med minimal inverkan på miljön – så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.
Läs mer på www.nibe.eu

IV SMART+ ÄR GRUNDSTENEN I VM PLUSENERGIHUS
DECENTRALISERADE VENTILATIONSLÖSNING.

FLÄKTENHETERNA ARBETAR PARVIS MED REGENERATIV
VÄRMEÅTERVINNING VIA VÄRMEVÄXLARE TILLVERKADE I KERAMIK.

VM Plusenergihus har valt decentraliserad ventilation med värmeåtervinning
istället för centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje utrymme
vilket kan generera till kallras.
Läs mer på: www.energybuilding.se

110 KVM BOYTA FÖRDELAT PÅ 4 RUM OCH KÖK PLUS 20 KVM LOFTFÖRRÅD

HÖG INTERIÖRSTANDARD: IKEA BODEBYN KÖK, TARKETT 3-STAV EKPARKETT

VM PLUSENERGIHUS G 250 TPR HAR TVÅ STYCKEN VÄLUTRUSTADE
BADRUM MED BL.A. KLINKERGOLV & FIBO VÄGGSYSTEM

FIBO VÄGGSKIVOR DET HÅLLBARA VALET

Att utvecklas med miljömedvetenhet är för oss en självklarhet. Därför producerar vi våra miljövänliga väggsystem av 100
procent rena, PEFC-godkända träslag och vi väljer noga ut våra leverantörer som lever upp till våra egna krav på återvinning
i alla led. Vårt engagemang för hållbarhet finns i allt vi gör.

VM PLUSENERGIHUS G 250 TPR LEVERERAS MED HÖG FUNKTIONELL
INTERIÖR & EXTERIÖR STANDARD

FÖNSTER - DRUTEX

Läs mer på: www.drutex.eu

PVC fönster Iglo Energy är Drutex egenutvecklad produkt.
Fönster är utrustade med ett innovativt tätningssystem, som garanterar de bästa parametrarna för energibesparing.

YTTERDÖRRAR - POLARDÖRREN

NYTT STEG I RÄTT RIKTNING

2016 tog vi ett nytt steg i vår historia och investerade 140 miljoner norska kronor i en ny produktionslinje som kommer att
minska vår miljöpåverkan med 50 procent. Våra framgångsfaktorer är fokus på innovation, produktion i toppmoderna lokaler
med den senaste tekniska utrustningen, LEAN som verksamhetsstyrningsmodell samt våra ytterst kompetenta anställda i
produktion, försäljning och service.
Dessa faktorer gör att våra produkter idag är lika populära som kakel i Norge. Vi på Fibo arbetar ständigt för att uppnå en
mer effektiv användning av jordens resurser och vi använder vår kunskapsbas och vår innovations styrka för att hitta nya
resurssnåla och hållbara lösningar.

Läs mer på: www.polardorren.se
ETT NORRLÄNDSKT HANTVERK SEDAN 1946
Ett hantverk från norra Norrland för kallt klimat och varm passion. Din ytterdörr ska utstråla det du vill förmedla. Oberoende av
vilken stil eller krav du har finns det en dörr som passar dig.

INNERDÖRRAR - SWEDOOR

Läs mer på: www.swedoor.se
GW Easy är en enkel dörr med lätt konstruktion och slät yta. En prisvärd, stabil produkt som fyller ditt grundläggande behov.
Alla dörrar i denna serie erbjuds även som skjutdörrar.

UNDERTAK - HUNTONITE

KOLDIOXIDUTSLÄPP

På Fibo fokuserar vi på att producera produkter med hållbarhet och miljö i fokus. Vi har ett åtagande att minska vår
miljöpåverkan genom hela värdekedjan och arbetar därför kontinuerligt med att minska våra utsläpp och vår energiförbrukning. Under 2017 avslutar vi en större ombyggnad och byte av produktionsutrustning som ska ge 50 procents energibesparing. Samtidigt förbättrar vi logistiken i anläggningen vilket gör att allt material inte behöver transporteras lika mycket. På
Fibo arbetar vi ständigt med både helheten och enskilda detaljer för att förbättra våra processer och minska vår miljöpåverkan
Läs mer om FIBO på: www.fibo.se

BADRUMMEN ÄR UTRUSTADE MED FÖLJANDE:
• IKEA – Hämnes / Rättviken, kommod
med 2 lådor. Storjorm, spegelskåp.

• SWEDBERGS – Badkar 150 x 70 cm.
Duschväggar Fasett. Toaletter 9085.

• MORA – Dusch och badkarsblandare.

• WHIREPOOL – Tvättmaskin & Torktumlare

Läs mer på: www.huntonit.se
Brilliant tak är ett nytt tak från Huntonit med penselmålad yta med ny vitare färg. Brilliant tak från Huntonit är tillverkat i
miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber och målat fem gånger.

GOLV - TARKETT

Läs mer på: www.tarkett.se
Tarkett Parkettgolv 3 stav pure EK Beskrivning
Tarkett har tillverkat trägolv med genuina hantverksmetoder i Sverige sedan år 1886.Kombinerat hantverk med toppmodern
produktion ger dig vackra, funktionella och hållbara parkett / trägolv.

KÖK & KÖKSINTERIÖR
VM Plusenergihus har valt IKEA Bodbyn som
standard kök i våra hus, bostäder, vi anser att IKEA
kök håller den kvalitet, funktionalitet och hållbarhet
som våra kunder är värda. Du har självklart även
möjligheter att välja annan köksleverantör.
Läs mer på: www.ikea.se

KÖK IKEA:

Bodbyn, enligt ritning.
Ekbacken, bänkskiva.
Norrsjön, diskho.
Elverdam, köksblandare.
Uppdrag, köksfläkt.

HUSHÅLLSMASKINER IKEA:
Folkligt, induktionshäll.
Tjänligt, varmluftsugn.
Hushålla, mikrovågsugn.
Frostfri, kylskåp A++.
Frostfri, frysskåp A++.
Rengöra, diskmaskin.

VM PLUSENERGIHUS G 250 TPR LEVERERAS MED EN VW ID.3 ELBIL

MILJÖTÄNKANDE INOM NYBYGGNATION

VW ID.3 ELBIL
Nu är ID.3 här, helt utvecklad för att ta till vara elbilens alla fördelar. Interiören är rymlig, den är komfortabel och tyst, säkerheten är
hög, den erbjuder uppkoppling och assisterad körning på en ny nivå. Du kommer upp till 54 mil på en laddning och på 30
minuter snabb laddar du upp till 29 mil ytterligare. ID.3 tillverkas också helt koldioxidneutralt.
Välkommen till en ny era elbilar.

ID.3 FÅR BERÖM AV MOTORJOURNALISTERNA
"ID.3 är en kompetent, okomplicerad och trygg upplevelse"
(Dagens Industri, 14 september, 2020)
”Det här ska vara för alla … och det folket vill ha är en säker, bekväm och praktisk bil. Och det får man med ID.3.
Den är föredömligt rymlig, behaglig och levererar trygga resor.”
(Ny Teknik, 2 september, 2020)
”Volkswagen ID.3 vinner en klar seger i sin första tvekamp”
(Teknikens Värld, nr 20, 2020)
”Bilen överraskar mycket positivt i första testet – ID.3 bjuder på stor körglädje och är på flera sätt bättre än
Tesla Model 3 och Polestar 2”
(Carup, 27 augusti, 2020)
VM Plusenergihus ger alla sina kunder en VW ID.3 elbil inkluderat i huspriset.
Vill ni som kund vill gradera upp till en högre prisklass av elbil tex Audi e-tron finns det möjligheter till detta.
Denna kampanj är tidsbegränsad.
Läs mer om bilen på: www.volkswagen.se

Vi har kommit till den tidpunkten då vi måste börja tänka på hur vi skall behandla “Moder Jord”, och det handlar
inte enbart om hur vi lever i dagsläget. Hur vill vi att världen skall se ut för kommande generationer? Därför är det
mycket viktigt att utnyttja dom miljövänliga produkter och resurser som faktiskt existerar inom byggtekniken i dag.
Därför har vi på VM Passivhus AB beslutat att miljötänkande inom nybyggnation av hus inte bara är ett långsiktigt
mål, utan redan idag möjligt att utföra med de produkter och teknik som redan finns tillgängliga.
En central fråga är alltid prisbilden när det kommer till miljövänligt byggande, oftast tror man att det medför högre
kostnader att bygga miljövänligt och underhållsfritt. Men vi på VM Passivhus AB kan bevisa motsatsen.

DÄRFÖR VALDE VM PASSIVHUS AB NOVASIP MODULSYSTEM TILL SINA HUS

ÖVRIGA BYGGNADER I SKANDINAVIEN SOM HAR ANVÄNT SIG AV NOVASIP I BYGGPROCESSEN

I Novasips fabrik i Halmstad produceras Novasip® modulsystem med låga U-värden till grundplatta, väggar och
tak i passivhus. Exempel: Novasip 300 mm tjocka vägg håller ett U-värde på 0,113, vilket är klart lägre än
motvarande byggsystem på marknaden. Läs mer på: www.novasip.se

OPERAHUSET I OSLO

MED 20 ÅRS ERFARENHET

VARFÖR NOVASIP
Snabbt montage

Klar utsida direkt

Miljövänligt

Prisvärt i alla led

Självbärande och
formstabilt

Inga organiska material

Extremt låga U-värden

Stor variation av ytskikt

Ej fuktkänsligt

Anpassningsbart till alla
förekommande glassystem

Att hushålla med jordens energiresurser har blivit en allt
viktigare angelägenhet och Novasips sandwichpaneler
ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla effektiva
energifasader.
Novasip har över 20 års erfarenhet av tillverkning och
service till hela byggsektorn – från enklare specialkonstruktioner till hela fastigheter byggda i SIPS.
Närmare 100-tal villor har uppförts med Novasips
byggelement i Sverige.

SAXO BANK KÖPENHAMN

SAFEGATE MALMÖ

SAFEGATE MALMÖ

ALLERSHUSET KÖPENHAMN

VAD ÄR ETT PASSIVHUS EGENTLIGEN?

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för alla typer av hus som använder mindre energi än vad byggnormen kräver.
• Passivhus ska ha så lågt energibehov att den värme som behövs ska kunna tillföras via den tilluft som ändå krävs.
• Nollenergihus är ett hus där mängden energi ett hus kräver är lika med eller mindre än vad byggnaden levererar.
• Plusenergihus är hus som med hjälp av till exempel solpaneler levererar mer energi än de förbrukar.
• Minienergihus byggs med lite lägre krav än passivhus, vilket gör att arkitekten kan vara friare i sin utformning av huset.

SÅ FUNGERAR ETT PASSIVHUS
Ett passivhus byggs så att alla värmeförluster hålls till ett minimum. Det gör man dels genom att bygga ett lufttätt skal med
mycket välisolerade väggar utan köldbryggor. Huset värms sedan passivt av solen och ventilationssystemet tar tillvara på
värmen i frånluften och använder den för att värma tilluften. Lite spillvärme tillförs också från människorna i huset och från lampor
och elektronisk utrustning. Under större delen av året krävs ingen annan uppvärmning än detta. För att klara kalla vinterdagar
kompletterar man med till exempel en värmekassett, minivärmepump, fjärrvärme eller braskamin.

Ett passivhus kännetecknas alltså av:
• Passiv uppvärmning av solen.
• Värmeåtervinning i ventilationssystemet.
• Ett lufttätt och mycket välisolerat skal som förhindrar värmeförluster.

VENTILATION I ETT VM PASSIV/PLUS HUS

VM PASSIVHUS AB har valt decentraliserad ventilation med värmeåtervinning ifrån Energy Building Systems AB.
Istället för ett centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje utrymme vilket kan generera till kallras, så monteras
samarbetande fläktenheter i ytterväggarna i de utrymmen som ska ventileras. Våtutrymmen kompletteras med
ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning. Läs mer på hemsida: www.energybuilding.se

HUR MYCKET EXTRA KOSTAR ETT PASSIVHUS?
I normala passivhus med tjocka, välisolerade väggar kostar det såklart lite mer. Man får räkna med att en medelstor
villa blir åtminstone 10% dyrare. Men med Novasips prefabricerade modulsystem och dess oslagbara egenskaper bygger nu VM Passivhus AB lågenergihus till mycket konkurenskraftiga priser med besparingar på ca
20% under kostnaden av normala passivhus.

Läs mer på hemsidan: www.vmpassivhus.se
KONTOR LINKÖPING

Nyckelgatan 12, 589 41 Linköping

KONTOR STOCKHOLM

Elsa Brändströms gata 62 B, 129 52 Stockholm

 013–12 88 88
 08–20 38 88

 info@vmpassivhus.se
 info@vmpassivhus.se

