
Möjligheternas Stenhus
H+H småhusprodukter för individuella drömmar



Stenhus i H+H lättbetong 
skapar spännande miljöer

Med H+H lättbetong skapas enkelt 
det individuella huset med spänn- 
ande planlösningar. Ett miljöriktigt 
byggande, med ett beprövat bygg-
system och robusta konstruktioner 
som resulterar i ett tätt och energi- 
snålt hus.

• Enkelt att bygga bärande väggar

• Materialet kan sågas och bearbetas 
 efter behov

• Isolerande massiv enskikts-vägg 
 utan plastfolie etc.

• Täthet ger värmeekonomi

• Sunt inomhusklimat – inga  
 konstiga material

• Flexibelt/formbart efter individu- 
 ella idéer

• Värmetrögt och värmelagrande 
 material ger små temperatur- 
 svängningar samt god ekonomi

• Kan ej ruttna eller mögla– 
 oorganiskt material

• Brandsäkert – obrännbar sten

• Bra putsunderlag

1. Innerväggar av lättbetong 
går snabbt att bygga och ger bra 
underlag för t.ex. kakel. Väggen 
ger även en fuktsäker konstruk-
tion och ljuddämpning. Balkar 
över öppningar.

2. Källarväggar av lättbetong 
ger bra isolering samt ”riktiga” 
bostadsytterväggar även under 
mark. Slät insida ger en enkel 
ytbehandling.

3. Yttervägg, på en färdig 
betongplatta läggs första skiftet i 
avjämningbruk och vägs av. Detta 
ger en enkel fortsatt limning med 
tunna limfogar på 1-2 mm. De 
tunna fogarna gör att man enkelt 
får en rak vägg.
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4. Traditionell trätakstol 
Trätakstolar infästes med t.ex.
ingjutna bultar.
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Innervägg

Yttervägg

H+H Celblocket i tjocklek 365 mm
eller 500 mm med handtag är 
basen i vårt sortiment av småhus-
produkter. U-värde från 0,17.

H+H Multiplattan är ett massivt 
lättbetongblock som används till 
bärande och icke bärande väggar 
i enfamiljshus och flerbostadshus 
etc. H+H Multiplattan som inner-
vägg effektiviserar byggprocessen 
och ger lägre kostnad. Monteringen 
är snabb och enkel och kan utföras 
innan ytterväggen är på plats.

H+H Väggelementet är ett vånings-
högt massivt, transportarmerat 
lättbetongelement för ytter- och 
innerväggar i enfamiljshus, fler- 
bostadshus, kontor, industri etc. 
H+H Väggelementet används även 
som inre, bärande del i kombina-
tionsväggar.

H+H Termoblocket har ett 3-i-1 
system som är isolerande, bärande 
och brandsäkert. Blocket kan fås 
med U-värdet 0,09 W/m2K, 0,12 W/
m2K och 0,18 W/m2K, vilket gör att 
blocket passar utmärkt för lågenergi 
- och passivhus.



Verktyg för projektering

H+H har en websida med detaljritningar, för att underlätta för de som 
projekterar i lättbetong. Använd antingen QR-kod till vänster eller besök 
www.HplusH-projektering.se.

Sidan är uppbyggd med en 
överskådlig navigation och ger 
den som projekterar möjlighet 
att hämta de senaste detalj- 
ritningarna från H+H både som 
.pdf- och .dwg-filer. Vi kommer 
löpande att utveckla innehållet 
för att också innefatta informa-
tion om brand, ljud, statik m.m.

Lycka till!

H+H Sverige AB
Kantyxegatan 23
213 76 Malmö

Postadress
H+H Sverige AB
Box 9511
200 39 Malmö

+46 (0)40 - 55 23 00  Telefon

info@HplusH.se
HplusH.se

Build with ease HplusH.se


