
JK Vi l lan  

JK Villan med vit putsad fasad 
och valmat tak är i två plan 
och inrymmer ca 195 m2 to-
talyta.  

Notera de öppna ytorna som 
inbjuder till flexibel möble-
ring och samvaro. Med de 
stora glaspartierna ges myck-
et ljus med en härlig rymd 
och känsla.  

Det är väl tilltaget med för-
rådsutrymme och klädkamma-
re, stor tvättstuga med grov-
entré, stort badrum med ba-
stu samt ett mindre badrum 
med dusch. 

Om behov finns är det enkelt 
att utöka med ett sovrum till 
på bottenvåningen.  

Ventilation för öppen spis 
finns framdraget. 

Kva l i te t  

 De ta l je rna  ur s k i l je r  

F lex ib i l i te t  

Unik t  med per son l i g  p r ä -

Ark i tekton isk t  hantverk  

Rymd och  käns l a  

Ryml ig t  

För  he l a  f ami l jen  

Nyfunkis s t i l  

Modern t  e l le r  l an t l i g t  

Välkommen t i l l  JK Vi l lan  från Kol lberg & Co 

Förvandla din villadröm till Förvandla din villadröm till Förvandla din villadröm till Förvandla din villadröm till 

verklighet!verklighet!verklighet!verklighet!    

Vi bygger ditt drömhus. Vi bygger ditt drömhus. Vi bygger ditt drömhus. Vi bygger ditt drömhus.     

KOLLBERG & CO 



 


  
   
 


 
 
 
   

       
         
 

        


        
   

        























































 





 







   
 

  


     
    
     

     

    
    




    
    

      
   


  

    
    
   
















janne@kollberg.eu




