Varför välja Kenjo?
Vi tillverkar och erbjuder enbart kvalitetsprodukter och våra glasvikpartier samt stugor/hus är
svensktillverkade. Hos oss får du personlig service och hjälp där vi jobbar utifrån att hitta den lösning som
passar bäst för dig!
Stugor, Fritidshus & Villor
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Vi tillhandahåller enkelt både traditionell och modern stil; från 5 kvm, 15 kvm, 20 kvm, 25 kvm, upp till
villor genom vårat modul/produktsystem. Stugorna kan användas som bastu, kontor, bastuflotte,
hobbyrum, gästrum, ateljé och permanentboenden.
Kenjostugorna/husen är prefabricerade i vår fabrik, så produktionschef och ingenjör kan noga
övervaka processen och säkerställa en jämn kvalitet och hållbar konstruktion.
Modulsystemet möjliggör kreativitet då stugorna kan utformas utefter natur, den storlek och form
som önskas samt kundens användningsområde. Det skapar även möjlighet för utbyggnad.
Då våra hus prefabriceras på fabrik så minskas materialspillet dramatiskt. Våra modulbyggnader kan
förflyttas eller dekonstrueras och återanvändas på nya platser, vilket gör dem till ett hållbart
byggande.
Tack vare vårt modulsystem med färdiga väggsektioner och komponenter erhålls en tids- och
kostnadseffektiv montering för de kunder som väljer att montera sina stugor själva.
Den ”öppenhet” som önskas kan lätt uppfyllas med glasvikpartier/fasta partier med
aluminiumprofiler.
Flexibilitet utifrån önskemål. Välj mellan sommarbruk eller vinterbruk.
Välj mellan leverans i modulsats (i och med modulssystem, kostnadseffektiv montering för kund),
färdigmonterad eller byggs på plats av oss hos kund.
Vi har alltid kompletta leveranser med takpapp, invändig vägg och takpanel samt trägolv 26 mm,
isolering och avvattningssystem till våra stugor.
Vi är i framkant vad det gäller vår miljö och dess påverkan; vi strävar efter att prioritera sunda och
miljövänliga material och produkter i husen. Vår målsättning är att både produktion och uppförande
skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan i förhållande till slutproduktens kvalité, tidplan och
kostnad. Vi hjälper även våra kunder som önskar med att välja miljövänliga alternativ så som solenergi,
jordvärme m.m.

Glas vikdörrar – välj mellan oisolerat och isolerat system
o
o
o
o
o

Vi erbjuder inglasning av altan/uterum, öppningsbara glasväggar i fasad till ditt hus eller stuga samt
glasvikpartier för inomhusmiljö, exempelvis för avdelning mellan kontor.
Välj mellan två olika system; isolerade eller oisolerade glasvikpartier/fönster/fasta glaspartier.
Flexibilitet utifrån önskemål. Dina mått är vår standard. Vi tillverkar vikpartierna efter dina mått med
möjlighet för dig att skräddarsy din lösning.
Båda systemen har en aluminiumprofil.
Viksystemen kan hängas i höger eller vänster sida och kan vikas in eller utåt .

Välkomna att kontakta oss för mer information eller offert.
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