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Lincopia Hus & Bygg AB
Lincopia Hus & Bygg AB är som man kan utläsa av
namnet verksamt på 2 områden:
Hus - Nyproduktion av moderna, miljövänliga och
energisnåla stenhus
Bygg - Smidiga helhetslösningar för alla typer av
renoverings eller ombyggnadsentreprenader.
Där sköter vi hela entreprenaden; allt ifrån rivning
och byggnation till VVS/EL och slutfinish.
Namnet Lincopia är den gamla latinska beteckningen av staden Linköping, där företaget grundades
2008 av nuvarande vd Sebastian Magnusson.
Företaget har sin bas i Linköping men arbetar över
hela Sverige med nyproduktion av stenhus samt
renoveringsentreprenader.
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VARFÖR
STENHUS?
Framtidens boende
När man bygger hus idag bör man även tänka
framåt. Man bör bygga hus som även kan möta
framtidens krav och behov. Det krävs att man väljer
rätt byggmetoder och material vid byggandet.
De ledord vi ser man bör beakta vid byggandet
av moderna bostäder för framtidens boende är:
miljö, energiförbrukning, kvalitet, säkerhet och
långsiktighet.
För att verkligen leva upp till dessa visioner tycker
vi att man bör bygga i oorganiska material som ej
brinner, ruttnar eller möglar. Därför har vi valt att
arbeta med lättbetong och betong i både stommar, bjälklag och tak.
Energisnålt byggande
Till våra hus rekommenderar vi passivhusgrund i
grundplattan, thermoblock i ytterväggar samt ett
välisolerat takbjälklag. Lägg därtill energisnåla
fönster, ett miljövänligt uppvärmningssystem med
golvvärme i hela huset samt ett värmeåtervinnande ventilationssystem, så har man ett riktigt
energisnålt hus för framtidens krav. Bra för miljön
och plånboken!
Underhållsfrihet
Ett Lincopiahus har putsad fasad utvändigt för att
bestå i ur och skur under lång tid framöver. Vissa av
våra hus har inlägg av dekorativa paneler i sibirisk
lärk eller liknande underhållsfria träslag utanpå

lättbetongen. Med ett stenhus sparar du både
kapitel och tid då det inte kräver samma underhåll
som en träfasad som regelbundet måste målas om
var 5-10 år.
Miljö & säkerhet
Vi använder som sagt organiska material i minsta
möjliga omfattning för att skapa en boendemiljö
utan risk för mögel och ohälsa. Kraftigt dimensionerad stomme gjord att bestå både väder och
brand, ger ett säkert hus och borgar för ett tryggt
boende.
Kvalitet
Ett Lincopia-hus är byggt i utvalda material av
högst kvalité från marknadsledande leverantörer
inom varje segment. Smarta individuellt anpassade hus till skillnad från de stora hustillverkarnas
opersonliga standardhus samt en nära personlig
kontakt med företaget, är vad vi tycker är viktiga
kvalitetsaspekter vid husbyggnation.
Ekonomi
Många tror, att de inte har råd med att investera i
ett stenhus, men så är ofta inte fallet, både på kort
och lång sikt. Vi hamnar många gånger i motsvarande pris som många av de husleverantörer
som bygger i trä. Lägg där till de besparingar Ni
gör i fråga om underhåll och minskad energiförbrukning. Och då inser ni nog att ni inte har råd att
avfärda stenhuset av rent ekonomiska skäl!
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moderna
stenhus
Välkommen att inspireras av 4 vackra stenhus
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VILLA SOLARIS

Solaris är som namnet antyder en ljus villa med stora glasytor som släpper in den energigivande solen.
En mer diskret framsida döljer den öppna baksidan.
Invändigt möts man på nedre plan av stora, sammanvävda gemensamhetsytor för att skapa ljus, rymd
och trivsel, - den rätta Solariskänslan! Ett arbetsrum/gästrum samt utgång till garage/carport finns även
här. På övre plan finns den mer privata sfären med fyra sovrum, varv tre av dessa har utgång till takterassen. Master bedroom har förstås eget rymligt badrum.

VILLA SOLARIS
•
•
•
•
•

7 rum & kök fördelat på
224 m2
Master bedroom med walk
in closet samt eget badrum
2 stora ljusa sovrum på
dryga 19m2 var
1 gästrum med utgång till
terassen
Integrerat tvåbilsgarage

Lincopia Hus & Bygg AB
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VILLA ATRIUM

Atrium är en unik och intressant enplansvilla av egen karaktär. Två huskroppar binds samman med ett
galleri med stora glasytor och glastak samt den förhöjda takhöjden ger denna enplansvilla en unik rymdkänsla, vilken ofta saknas i denna typ av hus.
Ena huskroppen rymmer ett trebilsgarage, tre sovrum samt ett arbetsrum. Entrén sker genom galleriet.
Den andra huskroppen innehåller ett öppet kök sammanvävt med det rymliga vardagsrummet. I slutet
av denna del ligger master bedroom med walk-in-closet samt eget badrum. Denna huskropp har stora
skjutpartier för lätt åtkomst och stort ljusinsläpp från uteplatsen.

VILLA ATRIUM
•
•
•
•
•

6 rum & kök fördelat på
370 m2
Master bedroom med walk
in closet samt eget badrum
3 stora ljusa sovrum på
dryga 19m2 var
1 arbetsrum med egen
ingång
Integrerat tvåbilsgarage

Lincopia Hus & Bygg AB
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VILLA VERTIGO

Vertigo tillhör ett av våra större hus och skiljer sig lite mot våra andra hus i ”esprit-serien”. Glastaket i
vardagsrummet är bla en av många uppskattade detaljer. Placeringen av master bedroom på nedre plan
i direkt anslutning till arbetsrummet och altanen är en annan.
Nedre plan följer annars vårt designspråk med öppna gemensamhetsytor med stora ljusinsläpp.
Övre plan rymmer ett flertal rum, vilket ger de boende stor valmöjlighet. Man kan välja att ha upp till 5
sovrum eller kanske inrätta relax, bio eller gym i ett eller flera av rummen? Valmöjlighet och flexibilitet är
något vi tror Vertigo-ägaren uppskattar.

VILLA VERTIGO
•
•
•

•
•

9 rum samt kök fördelat
på 310m2 boyta
4 badrum
Master bedroom med
walk in closet och eget
badrum med badkar
4-6 sovrum
Integrerat tvåbilsgarage

Lincopia Hus & Bygg AB
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VILLA LAZUR

En av våra mest populära villor, ur vår serie nyfunkis-hus ”esprit”. Kombinationen av stilrena linjer, stora
glaspartier och funktionell planlösning har fallit många i smaken.
Nedre plan har inbjudande, ljusa och öppna gemensamhetsutrymmen för gäster och gemenskap. Även
ett arbetsrum/gästrum samt maskinrum ryms på detta våningsplan. Det lite mer privata övre planet
innehåller 3 rymliga sovrum med egna utgångar till den gemensamma terrassen. Master bedroom innehåller egen walk-in-closet samt ett eget komplett badrum med både dusch och badkar.

VILLA LAZUR
•
•

•

•

6 rum ock kök, 221 m2
Master bedroom med
walk in closet och
badrum
Väl tilltagna sovrum med
egna utgångar till terassen
Öppen planlösning med
stora glasytor

Lincopia Hus & Bygg AB
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