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STANDARD 
& TILLVAL



Att bygga ett hus innebär också en hel del  
val, stora som små, som i slutänden skapar  
den perfekta helhetskänslan för just ditt hus. 

Det är roligt att kunna välja själv. Därför har vi  
gjort den här katalogen. Här har vi samlat allt  
som är standard och allt som är tillval, för att  
göra det lite enklare för dig att jämföra och  

få en bra överblick över dina val. 
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt eventuella prisjusteringar som sker hos våra leverantörer. 
Bilder i denna katalog kan visa extrautrustning utanför vår standard. Vi förbehåller oss rätten till ändringar 
i material samt att ersätta berörd produkt med likvärdig.

INNEHÅLL
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FASADER

Rustik panel
Endast obehandlad, 32x181

Liggande/stående panel
Liggande enkelfas fals, 22x145. Stående dubbelfas spont, 22x110.

Liggande panel
Enkelfas fals, 22x145.

Lockläkt
22x195, 22x45

(Foder, knutar, vindskivor och takfotsbrädor endast grundmålat vita eller obehandlade)

Liggande panel, 
Optima
32x181

Grundmålat finns i röd, vit och svart.

1-plan upp till 170M2

pris: 12.000:-
2-plan upp till 200m2

pris: 19.000:-
Mellanstrykningsgrund = 
grund + en strykning
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BALKONG
RÄCKEN

Raka räckesspjälor

Glasräcke
Pris: enligt offert
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TAKPANNOR

Benders Palema 2-kupig Benderit
Sveriges mest lagda takpanna. Tvåkupig ytbehandlad betongpanna med klassiskt utseen-
de som passar alla tak.

Tegelröd 020024 Svart 020020

Röd 020026

Mörkgrå 020048

Mellangrå 020028

 

TAK

Taksäkerhet
Taksäkerhet ingår i alla våra hus enligt grundkrav.

Finns i svart, tegelröd eller galvad.

Snörasskydd ovan entrédörrar är grundkrav i de fall det behövs, 
fönsterdörrar anses ej som entrédörrar.
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Benders Palema Flash 2-kupig Benderit
Denna tvåkupiga takpanna med klassiskt 
utseende skiftar i färg mellan tegelrött och 
brunt vilket ger ett levande och naturligt intryck.
Tillvalspris: 20:-/kvm

Exklusiv 1-kupig Benderit
Den klassiska enkupiga profilen 
passar både gammalt och nytt. 
Finns i ett flertal färger. 
Tillvalspris: 40:-/kvm

Mellangrå 010028 

Röd 010026 

Tegelröd 010024 

Svart 010020 

Flash Tegelröd/Brun 020029
  

Olika typer av pannor medför olika kostnader för montage. För teknisk information besök www.benders.se
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TAKPANNOR
TAK

Bender Strängpressat Lertegel Höganäs
Tvåkupigt lertegel av högsta kvalitet. Färg naturröd.
Pris enligt offert.

 

Benders snökrok
Till hus med ränndalar rekommenderar 
vi att man kompletterar med Benders 
snökrok och extra snörasskydd, 
speciellt i snörika områden.
Pris enligt offert.

 

Rekommen-
deras i snörika 

områden!

Taksäkerhet utöver grundkrav

Snörasskydd  
Svart, tegelröd eller galvad. 
Pris: 1360:-/st. (2,33 m)

Takbrygga  
Svart, tegelröd eller galvad.
Pris: 1254:-/st. (1,19 m)
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Vit
PL 80, RAL 9002/PL 90, RAL 9010

Svart
PL 01, RAL 9011

Brunröd
PL 42, RAL 8004

PLÅTDETALJER & VATTENAVRINNING
TAK

RRäännnnddaallssppllåått

LLöövvssiill

HHäännggrräännnnaa

VVääggggbblleecckk

MMiiddjjeebblleecckk

UUttkkaassttaarree
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Plannja Trend plåttak är ett falsat klicktak 
med dold infästning och genomtänkt 
helhetslösning som skapar fina tak.

Plannja Trend 475, utan rilla

Kulörval lika som plåtdetaljer och 
vattenavrinning bortsett från Vit.

Pris enligt offert

Pris enligt offert Pris enligt offert Pris enligt offert Pris enligt offert

Silvermetallic
PL 45, RAL 9006

Mörkröd
PL 22, RAL 3009

Mörk silvermetallic
PL 15, RAL 9007

Mörkgrå
PL 20, RAL 7011/RAL 7043

PLÅTDETALJER & VATTENAVRINNING
TAK

PLÅTTAK
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Traryd Genuin
Träfönster

Traryd Genuin
Fönsterdörr

Handtag 
För fönsterdörr. Med invändig cylinder.

Traryd, Genuin, träfönster vitmålade NCS S 0502-Y
Fönstren är lättskötta, eleganta och har höga isoleringsvärden. De öppningsbara 
vridfönstren kan roteras ett halvt varv för tvättning från insidan. Alla fönster och 
fönsterdörrar levereras i klarglas som standard. Säkerhetsglas vid behov.

FÖNSTER & 
FÖNSTERDÖRRAR

Fast
U-värde 1,1.

Vrid
U-värde 1,2.

Utrymningsfönster 
vid behov

Sidohängt Genuin, trä
U-värde 1,2. 
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Spröjs 

Finns att välja i ett stort antal kombinationer. Standard är 
lösspröjs som sitter utanpå glaset med en dold infästning. 
Mellanglasspröjs (vita) kan väljas till samma kostnad som 
lösspröjs.

Bild 4
Pris: 1749:-/st.

Bild 1
Pris: 371:-/st.

Bild 2
Pris: 523:-/st.

Bild 3
Pris: 673:-/st.

Kulör 
kostnadsfria val

Till utsidan av aluminiumbeklädda fönster kan dessa 
kulörer väljas utan extra kostnad. Insidan är vit standard.

NCS-
S0500-n
(Råvit)

RAL 9010
Standard
(Vit)

RAL 3011RAL 9005

Anodic 
Brown

Anodic 
NaturRAL 8017

RAL 7016 RAL 7001

RAL 7035

Kulör - valfri 
tilläggskostnad

Valfri kulör träfönster: 
lika in- och utsida 4300:-/hus

Valfri kulör på utisda, aluminiumfönster: 
RAL-kulör 3100:-/hus |  NCS-kulör 10.070:-/hus

Glastyp 
Alla fönster och fönsterdörrar går att få med dessa 
glastyper, om du till exempel vill ha insynsskydd i ett 
badrum eller på en toalett.

Cotswold
Pris: 372:-/m2

Frost
Pris: 372:-/m2

Sideswing
Optimal, aluminium. U-värde 1,2. 

Traryd Optimal
Aluminiumbeklädda fönster/fönsterdörrar
Tillvalspris: 1000:-/fönster
Tillvalspris: 1500:-/fönsterdörr
Tillvalspris: 3000:-/parfönsterdörr

Utrymningsfönster 
vid behov

Kulörfönster i kombination med spröjs 
Ändras vita träfönster till kulör ändras spröjsen från stan-
dard aluminiumspröjs till träspröjs. Ändras vita aluminium-
fönster till kulör ändras spröjsen till samma utvändiga kulör. 
Är fönstren fortsatt vita på insidan lyser spröjsfärgen från 
insidan. Det går inte att få spröjs tvåfärgsmålade. Mellan-
glasspröjs är alltid vita oavsett kulör på övriga fönstret.

Klarglas 
(standard)

FÖNSTER & 
FÖNSTERDÖRRAR

Plisségardin
I transparenta eller mörkläggande 
tyger. Enkel hantering, barnsäker, 
flera färgval.
Vit Intu 1992:-/st  |  Vit Easy 3683:-/st

Tillbehör 
Komplettera dina fönster och 
fönsterdörrar med exempelvis 
insektsnät eller plisségardin. 
Karm och skenor till insektsnät 
och plisségardiner finns
endast vita.

Insektsnät
Fönster: 1760:-/st 
Fönsterdörr: 3387:-/st
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Västanvik 16-G,   
Med cotswoldglas. Vit. Spårfräst.

Saltö 48-G  
Med klarglas. Vit. Spårfräst.

Almo 22  
Vit. Spårfräst.

Västanvik 16
Vit. Spårfräst.

YTTERDÖRRAR
DÖRRAR

ASSA 1956
Brunoxid 

ASSA 1956
Matt krom

ASSA 1956
Matt mässing

Hoppe Stockholm  
Trycke, ytterdörr. Finns i både 
Aluminium/silver och brunsvart.

Åsleden P-39  
Vit. Spårfräst. Standard endast i vissa 
husmodeller eller i de fall den finns med 
på avtalsritningen.
Tillvalspris från enkeldörr: 17.620:-

ÖLJP överljus pardörr  
Vit. Klarglas.
Tillvalspris på hus där det inte ingår: 
6924:-/st.

ÖLJ överljus enkeldörr  
Vit. Klarglas.
Tillvalspris på hus där det inte ingår: 
6205:-/st.

SDJO och SDJ 
Vit. Cotswoldglas. 
Tillvalspris på hus 
där det inte ingår: 
8119:-/st.

Sidoljus/överljus
Standard endast i vissa husmodeller 
eller i de fall de finns med på 
avtalsritningen.
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Åsleden P39-G  
Med klarglas. Vit. Spårfräst.
Tillvalspris: från enkeldörr 18.116:-  |  från std pardörr 2029:-

Rönnäs P14-G 
Vit. Dekorlistad. Klarglas. Osymmetrisk.
Tillvalspris: från enkeldörr 19.149:-  |  från std pardörr 3062:-

Rönnäs P14  
Vit. Dekorlistad. Osymmetrisk.
Tillvalspris: från enkeldörr 17.731:-  |  från std pardörr 1644:-

Åsleden 39   
Vit. Spårfräst.
Tillvalspris: 2063:-

Åsleden 39-G   
Med klarglas. Vit. Spårfräst.
Tillvalspris: 3915:-

Rönnäs 214  
Vit. Dekorlistad.
Tillvalspris: 5131:-

Rönnäs 214 G   
Vit. Dekorlistad. Klarglas.
Tillvalspris: 6864:-

YTTERDÖRRAR
DÖRRAR
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Laknäs 66-G 
Vit. Slät. Klarglas.
Tillvalspris: 529:-

YTTERDÖRRAR
DÖRRAR

Yale Doorman L3 Flex
Öppnas med kod, nyckelbricka eller app. Finns i färgerna silver/svart eller svart
Tillvalspris: 5900:-/dörr

Almo 22-GR  
Med klarglas. Vit.
Tillvalspris: 299:-

Brenäs 35-G 
Med klarglas. Vit.
Tillvalspris: 10.581:-

Kulör
Alla dörrar går att få i valfri NCS-kulör

Enkeldörr valfri NCS-kulör, tillvalspris: 2945:- (lika in- & utsida)
Pardörr valfri NCS-kulör, tillvalspris: 4930:- (lika in- & utsida)
Sidoljus/överljus valfri NCS-kulör, tillvalspris: 1488:- (lika in- & utsida)

Glasbyte
Tillvalspris: 
1441:-/dörrblad
461:-/sidoljus
485:-/överljus 
(gäller endast Cotswold och klarglas)
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Hoppe Verona  
Trycke, innerdörr

Hoppe Stockholm  
Trycke, innerdörr, silver.

Stable GW 
Stable är en dörr som står för 
enkelhet och nordisk minima-
lism. Massiv konstruktion och 
ljudreducerande. Dörren är vit. 

Unique 01L 
Unique är en serie moderna 
dörrar. Massiv konstruktion 
och ljudreducerande. 
Dörren är vit.

Style 03  
Style är en lätt, formpressad 
dörr med klassiskt spegel-
mönster. En prisvärd, stabil 
dörr. Dörren är vit.

Style 04N  
Style är en lätt, formpressad 
dörr med klassiskt spegel-
mönster. En prisvärd, stabil 
dörr. Dörren är vit.

Bilden visar 
dörren Unique 01L 

INNERDÖRRAR
DÖRRAR

Vit dörr levereras med vit karm, övriga med obehandlad karm i furu. Trösklar levereras lackad ek. För teknisk information besök www.swedoor.se

Pristilläg: 
Kulör NCS S 0500-N  360:-/st.

Pristilläg: 
Kulör NCS S 0500-N  360:-/st.
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INNERDÖRRAR
DÖRRAR

Hoppe Stockholm  
Trycke, innerdörr. 
Tillvalspris: Svart 79:-/st
Tillvalspris: Guld 50:-/st

Unique 03L
Unique är en serie moderna 
dörrar. Massiv konstruktion 
och ljudreducerande. 
Dörren är vit.
Tillvalspris: 592:-

Craft 04N
Craft är en nutida version 
av klassiskt handbyggda 
spegeldörrar. Massiv kon-
struktion och ljudreduce-
rande. Dörren är vit.
Tillvalspris: 1139:-

Unique 01L GWA130
Unique är en serie moderna 
dörrar. Massiv konstruk-
tion och ljudreducerande. 
Dörren är vit med en rund 
spegel av klarglas.
Tillvalspris: 2170:-

Craft 03
Craft är en nutida version 
av klassiskt handbyggda 
spegeldörrar. Massiv kon-
struktion och ljudreduce-
rande. Dörren är vit.
Tillvalspris: 441:-

Valfri kulör
Pris: 2500:-/dörr

Kulördörrar är 

alltid i MDF-

utförande.

Vit dörr levereras med vit karm, övriga med obehandlad karm i furu. Trösklar levereras lackad ek. För teknisk information besök www.swedoor.se

Unique 01L Ekfanér
Unique är en serie moderna 
dörrar. Massiv konstruktion 
och ljudreducerande. 
Tillvalspris: 2548:-

Skjutdörrstillägg 

Enkeldörrr  3780:-/st. 
Pardörr       7560:-/st.
+ separat frakt av 
karmar 1000:-/hus.
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INNERDÖRRAR
DÖRRAR

Målad ask 
grafit

Obehandlad 
ask

Klarlackad
ek rustik

Obehandlad
ek rustik

Obehandlad 
furu

 

TID 7410 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Obehandlad 
furu 

Obehandlad 
ask 

Målad ask 
grafit 

Klarlackad 
ek rustik 

Obehandlad 
ek rustik 

TID 7411 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Swedoor SUPERIOR collection är ett unikt sortiment exklusiva 
innerdörrar som bygger på ren kärlek till klassiskt möbelhantverk 
och tidlös kvalité. På våra lokala produktionsanläggningar i 
Skandinavien tillverkas varje dörr av specialutbildade hantverkare. 
 

 

TID 7410 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Obehandlad 
furu 

Obehandlad 
ask 

Målad ask 
grafit 

Klarlackad 
ek rustik 

Obehandlad 
ek rustik 

TID 7411 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Swedoor SUPERIOR collection är ett unikt sortiment exklusiva 
innerdörrar som bygger på ren kärlek till klassiskt möbelhantverk 
och tidlös kvalité. På våra lokala produktionsanläggningar i 
Skandinavien tillverkas varje dörr av specialutbildade hantverkare. 
 

 

TID 7410 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Obehandlad 
furu 

Obehandlad 
ask 

Målad ask 
grafit 

Klarlackad 
ek rustik 

Obehandlad 
ek rustik 

TID 7411 

Tidlösa gedigna och 
massiva dörrar med 
nordisk känsla. 
Tillvalspris: 2224:- 

Swedoor SUPERIOR collection är ett unikt sortiment exklusiva 
innerdörrar som bygger på ren kärlek till klassiskt möbelhantverk 
och tidlös kvalité. På våra lokala produktionsanläggningar i 
Skandinavien tillverkas varje dörr av specialutbildade hantverkare. 
 

Swedoor SUPERIOR collection är ett unikt sortiment 
exklusiva innerdörrar som bygger på ren kärlek till 
klassiskt möbelhantverk och tidlös kvalité. På våra 
lokala produktionsanläggningar i Skandinavien 
tillverkas varje dörr av specialutbildade hantverkare.

Bilden visar dörrar i utförande klarlackad ek rustik.

Furu
drivved

Tid 7411
Tidlösa, gedigna och massiva ljudredu-
cerande dörrar med nordisk känsla. Klarglas.
Tillvalspris:
Obeh. furu  6252:-
Furu drivved  9153:-
Obeh. ask + ask grafit 15.267:-
Obeh. ek + Ek klarlack 15.257:-

Tid 7410
Tidlösa, gedigna och massiva ljudredu-
cerande dörrar med nordisk känsla. 
Tillvalspris: 
Obeh. furu  2765:-
Furu drivved  5665:-
Obeh. ask + ask grafit 11.781:-
Obeh. ek + Ek klarlack 10.010:-
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Ek Siena 3-stav, mattlack
Ek Siena är en 3-stav med ekens 
naturliga färger, små variationer. 
Får innehålla mindre kvistar.

Ek Ardenne 3-stav, mattlack
Ek Ardenne är mattlackad 3-stav i rustik 
stil med ekens alla naturliga färgvaria-
tioner, från ljus till mörkbrun. Golvet har 
medelstora svarta kvistar. Kvistarna 
varierat i storlek och antal..

GOLV

EK SIENA
Ek Siena är en 3-stav med ekens naturliga färger, små variationer. Får innehålla mindre kvistar.

PRODUKTBESKRIVNINGPRODUKTBESKRIVNING

ArtikelnummerArtikelnummer 153N38EK09KW 0

EAN-kodEAN-kod 7393969027212 

YtbehandlingYtbehandling Mattlack

MåttMått 2423 x 200 x 15 mm

Vikt per förpackningVikt per förpackning 23 kg

m² per paketm² per paket 2,9 m²

m² per pallm² per pall 130,1 m²

PaketinfoPaketinfo Paketen kan innehålla
start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg
tillåts, från ljus till mörkbrun. Produkten har
medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i
storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg.

FAKTAFAKTA

TräslagTräslag Ek

DesignDesign 3-stav

SorteringSortering Variation

GolvtypGolvtyp Kährs Original

KollektionKollektion European Naturals
Collection

SlipbartSlipbart 3-4 gånger

Naturlig/InfärgadNaturlig/Infärgad Naturlig

BrinellvärdeBrinellvärde 3,7

FogFog Woodloc® 5S

GolvvärmeGolvvärme Ja

GarantiGaranti 30 år

YtmaterialYtmaterial Ädelträ

YtskiktYtskikt 3,5 mm

StommeStomme Fur-/granlameller

TjocklekTjocklek 15 mm

LäggningsmetodLäggningsmetod Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPERTEKNISKA EGENSKAPER

FuktkvotFuktkvot EN13183 7%±2%

Minsta medeldensitet kg/m³Minsta medeldensitet kg/m³ >500
kg/m³

BrandklassningBrandklassning EN13501-1 Dfl-s1

FormaldehydutsläppFormaldehydutsläpp EN717-1 E1

Innehåll PCPInnehåll PCP CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-
6n

Fogstyrka N/mm²Fogstyrka N/mm² EN1533 NPD

VärmeledningsförmågaVärmeledningsförmåga EN12664 0,14
W/mK

VärmeledningsmotståndVärmeledningsmotstånd .11
(m2K/W)

Biologisk hållbarhetBiologisk hållbarhet EN350-2 Class 1

CARB2CARB2 Compliant

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2022

1 (2)
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GOLV

EK Harmony Limestone 3-stav
Ek Limestone är en vitpigmenterad,  
mattlackad 3-stav med bas på ekens  
alla naturliga färgvariationer. Får inne-
hålla mindre kvistar. Borstad.
(komplement till 1-stav snow)
Tillvalspris: 222:-/kvm

Se fler miljöbilder på  www.kahrs.se

EK Harmony Ale 3-stav
Ek Ale är en brunpigmenterad, mattlack-
ad 3-stav i rustik stil med bas på ekens 
alla naturliga färgvariationer. Borstad för 
stor träkänsla. Får innehålla stora kvistar.
(komplement till 1-stav rich)
Tillvalspris: 222:-/kvm

Ek Cornwall European 1-stav
Ek Cornwall är en klassisk mattlackad 
planka/1-stav med ekens naturliga färg-
variationer. Får innehålla stora kvistar. 
Borstad med fasade kanter.
Tillvalspris: 565:-/kvm

Ek Nouveau Greige 1-stav
Ek Nouveau Greige är en pigmenterad 
och mattlackad planka/1-stav i en varm, 
gråbrun ton. Basen är ekens alla naturliga 
färgvariationer. Får innehålla stora kvistar. 
Borstad med mikrofasade kanter.
Tillvalspris: 587:-/kvm

Ek Nouveau Snow 1-stav
Ek Nouveau Snow är en kritvit pigmen-
terad och mattlackad planka/1-stav 
med bas på ekens alla naturliga färg-
variationer. Får innehålla stora kvistar, 
både vita och svarta. Borstad med vita, 
fasade kanter.
Tillvalspris: 587:-/kvm

Ek Nouveau Gray 1-stav
Ek Nouveau Gray är en pigmenterad 
och mattlackad planka/1-stav i en 
varm, gråbrun ton. Basen är ekens alla 
naturliga färgvariationer. Får innehålla 
stora kvistar, sprickor och inslag av yt-
ved. Borstad med mikrofasade kanter.
Tillvalspris: 587:-/kvm

Ek Alloy 3-stav
Ek Alloy är en gråbrunpigmenterad, 
mattlackad 3-stav i rustik stil med 
stora färgvariationer. Borstad för stor
träkänsla. Får innehålla stora kvistar. 
(komplement till 1-stav gray)
Tillvalspris: 222:-/kvm

Ek Nouveau Rich, 1-stav
Ek Nouveau Rich är en pigmenterat 
brun och mattlackad planka/1-stav. 
Basen är ekens alla naturliga färg-
variationer. Får innehålla stora kvistar. 
Borstad med mikrofasade kanter. 
Tillvalspris: 587:-/kvm

Ek Granite 2-stav
Ek Granite är en gråbrunt pigmenterad, 
mattlackad 2-stav i rustik stil med stora 
färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. 
Får innehålla stora kvistar. 
(komplement till 1-stav greige)
Tillvalspris: 423:-/kvm
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GOLV
EXKLUSIVA OLJADE GOLV

Se fler miljöbilder på  www.kahrs.se

Ek Vista
Dimmigt vit till färgen med en balan-
serad kontrast och transparens - Ek 
Vista är en rustik 1-stav/planka med
en tredimensionell struktur som lyfter 
fram kvistar och ger golvet ett slitet 
utseende. Ytbehandlad med en vit-
pigmenterad olja, borstad, handskra-
pad och fasade kanter. Observera att 
golvet ska installationsoljas med Kährs 
Satin Oil Matt direkt efter läggning. 
Tillvalspris: 1120:-/kvm

Ek Tveta
Mörka inslag av kol och med ett underliggande 
sken av varma nyanser - Ek Tveta är en myck-
et rustik 1-stav/planka med stora kvistar och 
sprickor som ger golvet ett slitet utseende. Rökt 
och ytbehandlad med en mörkpigmenterad olja. 
Hårt borstad och med sågmärken, fasade kanter. 
Observera att golvet ska installationsoljas med 
Kährs Satin Oil Matt direkt efter läggning. 
Tillvalspris: 1345:-/kvm

Ek Sevede
Rika och varma toner av bärnsten 
ger naturlig kontrast och livlighet - Ek 
Sevede är en rustik 1-stav/planka med 
en tredimensionell struktur som lyfter 
fram kvistar och ger golvet en sliten 
look och känsla. Ytbehandlad med en 
pigmenterad olja och rökt för en varm, 
brun ton. Borstad och handskrapad, 
fasade kanter. Observera att golvet 
ska installationsoljas med Kährs Satin 
Oil Matt direkt efter läggning. 
Tillvalspris: 1120:-/kvm

Ek Ydre
Trä möter kalla nyanser av frost, salt och 
tång - Ek Ydre är en rustik 1-stav/planka 
där varje bräda har en sliten känsla som 
lockats fram genom att förstärka träets 
naturliga struktur. Kvistar framhävs och ger 
golvet en unik känsla. Ytbehandlad med 
en gråpigmenterad olja, rökt, borstad och 
handskrapad, fasade kanter. Observera 
att golvet ska installationsoljas med Kährs 
Satin Oil Matt direkt efter läggning. 
Tillvalspris: 1120:-/kvm

Bilden visar 
golvet Ek Sevede. 
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TRAPPOR
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1. Räckesståndare  
2. Räckesöverliggare  
3. Vägghandledare  
4. Stolpe  
5. Bjälklagsinklädnad  
6. Vangstycke  
7. Barnsäkerhetslist  
   (öppen trappa)  
8. Sättsteg  
   (tät trappa)  
9. Plansteg

Förklaring av trappans delar
Bilden visar en typisk trappa och dess  

olika delar och ger en förklaring till  
de ord vi använder. Trappan på  

bilden visar en vänster- 
svängd trappa, dvs  

sett nerifrån svänger  
den till vänster. 

Solid 4.4.1

Träslag: Ek-natur Ytbehandling: mattlack 
(plansteg, barnsäkerhetslist, överliggare 
och handledare)
Träslag: Furu/mdf Ytbehandling: vitmålad NCS 
0502-Y (vangstycke, stolpe, räckesståndare)

Ytbehandling och träslag kan skilja sig på 
bilden från leveransdeklarationen.

(på bilden visas vitmålad överliggare och 
vägghandledare, detta är ej standard)

Valvkantsinklädnad
Mdf, vitmålad NCS S 0502-Y 

Standard lack/standard träslag ek

Mattlack

Ek, natur
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Träslag: 

Ytbehandling:

Täckmålning, när vissa trappdetaljer  
önskas målas i valfri NCS-kod. 

Önskas täckmålning på slitageytor så som 
plansteg och handledare finns risk för ojämnt 
slitage. Denna typ av slitage är inte grund för 
reklamation.

Specialbets/lasyr, golvprov eller önskad bets-/
lasyrprov skickas in för matchning och därefter  
skall matchningen godkännas av kund. Kan 
göras på trappans alla olika delar.

Önskas standardfärg vit NCS S 0502-Y eller 
ändra till valfrikulör kostar det 3000 kr/trappa.

Ask helstav

Björk
När man önskar täckmålad 
trapp i massiv trä, istället för 
furu/mdf.

Valnöt

Ek-Prime 
När man önskar uppgradera 
ekkvalitén. Används när trapp-
ans alla delar önskas i ek.

Solid 56.14.3
Bilden visar även tillval VHL06 och tillval mount in, 
inte standard vid val av denna modell.
Pris: offert

TRAPPOR

Bets/lasyr:

Svagt vitfärgad lacklasyr, L02
Tillvalspris: 2978:-/trapp

Vitpigmenterad lacklasyr, L03
Tillvalspris: 2978:-/trapp 

Ekfärgad bets, B8
Tillvalspris: 2978:-/trapp 

Solid 4.15.1
Räcketsståndare i rostfritt.
Pris: 0:- 

Solid F.GS.7
Trappmodell med glasräcke. Bilden visar även tillval med 
belysning vartannat steg, inte standard i denna modell.
Pris: offert
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Mount in
Dold infästning, inga hattpluggar  
i vangstycke.
Tillvalspris: 3843:-

Vägghandledare VHL06 
Rund 44mm
Tillvalspris: 2882:-** (med ändknopp) 

Vägghandledare VHL06 
Rund 44mm
Tillvalspris: 2373:-** (utan ändknopp)

Utan ändknopp

Belysning
Aluminiumfärgad dimbar LED-lampa. 
Ange  önskad placering av lampor 
och vart kablarna skall anslutas till 
eluttag. Vanligast är anslutning till 
eluttag vid steg 1 (trappstart nerifrån).
Vartannat steg eller varje steg.
Tillvalspris vartannat steg: 5064:-*
Tillvalspris varje steg: 7823:-*

*Priserna gäller endast när yttre 
vangstycke är dolt mot vägg, 
annars tillkommer kostnad för täcklock.

Med ändknopp

**Priser gäller endast vägghandledare med raka ledstänger (ej böjda hörn och avslut).

TRAPPOR

Öppen 
Barnsäkerhetslist. Standard.

Tät trappa med:
Vitmålade sättsteg, pris: 4500:-/trappa.
Sättsteg i mattlackad ek, pris: 5890:-/trappa
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Väggar levereras 
med beklädnadskiva 
gips och spån.

TAK OCH
VÄGGBEKLÄDNAD

Innertak
Slät gips
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Takpanel/Faspanel 4019 laserad
Vitlaserad. 13x120.
Tillvalspris: 354:-/m2

Borstad slätspont 15x118, täckande bredd 112mm
En borstad furupanel med tydlig trästruktur. Slätsponten ger ett 
modernt och stilrent intryck. Profilen har en liten fas som ger en mjuk 
övergång mellan panelbrädorna. Träet är nedtorkade till 8% fuktkvot, 
det skapar en hög kvalitet. Panelerna är ändspontade för att enkelt 
skarva och minimera spill, levereras i fallande längder.

Frakt 3100:-/hus tillkommer Frakt 3100:-/hus tillkommer

Putsad slätspont 15x118, 
täckande bredd 112mm
En putsad furupanel med slät och 
mjuk yta. Slätsponten ger ett modernt 
och stilrent intryck. Profilen har en liten 
fas som ger en mjuk övergång mellan 
panelbrädorna. Träet är nedtorkade 
till 8% fuktkvot, det skapar en hög 
kvalitet. Panelerna är ändspontade 
för att enkelt skarva och minimera 
spill, levereras i fallande längder.

Spontpanel
Finsågad 13x120 för vägg och tak.

Tillvalspriser: 
Tak: Obehandlad      229:-/m2

Tak: Vitmålad             449:-/m2

Vägg: Obehandlad  229:-/m2

Vägg: Vitmålad         449:-/m2

Målad vit, 
NCS S 0500-N
Tillvalspris:
Tak: 333:-/m2

Vägg: 333:-/m2

Betsad stengrå  
Tillvalspris:
Tak: 333:-/m2

Vägg: 333:-/m2

Betsad svart 
Tillvalspris:
Tak: 333:-/m2

Vägg: 333:-/m2

Målad vit, 
NCS S 0500-Y 
Tillvalspris:
Tak: 296:-/m2

Vägg: 296:-/m2

Målad vit, 
NCS S 0502-Y 
Tillvalspris:
Tak: 296:-/m2

Vägg: 296:-/m2

Obehandlad 
Tillvalspris:
Tak: 267:-/m2

Vägg: 267:-/m2

Superlasyr vit
Tillvalspris:
Tak: 289:-/m2

Vägg: 289:-/m2

Superlasyr vit
Tillvalspris:
Tak: 320:-/m2

Vägg: 320:-/m2

Takpanel/
Spontpanel
Hyvlad, slät. 
Vitmålad, kvistfri. 13x120.
Tillvalspris: 515:-/m2

Paneler Norrlandsträ

Betsad grå  
Tillvalspris: Tak: 333:-/m2  |  Vägg: 333:-/m2

Betsad brun
Tillvalspris:
Tak: 333:-/m2

Vägg: 333:-/m2

Målad vit, 
NCS S 0502-Y 
Tillvalspris:
Tak: 333:-/m2

Vägg: 333:-/m2

TAK OCH
VÄGGBEKLÄDNAD
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LISTER, FODER
OCH SOCKLAR

Foder rak/slät
21x69. Planhyvlad furu, obehandlad. 
Kvistar förekommer.
Pris: 0:-/m2 BOA

Golvlist rak/slät
15x69. Planhyvlad furu, obehandlad. 
Kvistar förekommer.
Pris: 0:-/m2 BOA

Golvlist rak/slät
15x95. Planhyvlad furu, obehandlad. 
Kvistar förekommer.
Pris: 0:-/m2 BOA

Foder slät 15x56 12:-/lpm.
Golvlist slät 15x56 19:-/m2 BOA
Foder Allmoge 15x69 17:-/lpm.
Golvlist Allmoge 15x69 28:-/m2 BOA
Foder Allmoge 15x95 29:-/lpm.
Taklist Allmoge 15x69 94:-/m2 BOA
Taklist hålkäl 15x56 82:-/m2 BOA

TILLVAL
Vitmålad NCS S 0500-N.

Golvlist 
15x56 slät. Furu, vitmålad NCS S 0502-Y.  

Foder - till innerdörrar 
15x56 slät. Furu, vitmålad NCS S 0502-Y. 

Foder Allmoge
15x69, vitmålad.
Pris: 0:-/m2 BOA

Golvlist Allmoge
15x95, vitmålad.
Pris: 24:-/m2 BOA

Golvlist Allmoge
15x69, vitmålad.
Pris: 0:-/m2 BOA

Taklist 15x69
Vitmålad. 
Pris: 69:-/m2 BOA

Taklist, hålkäl 15x69
Vitmålad.
Pris: 66:-/m2 BOA Förklaring: lpm=löpmeter, BOA=Boarea
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Ställkostnad valfri NCS kulör på fönsterbänkar och salningar/kulör: 7875:-
NCS S 0500-N går att få som tillval utan extra kostnad.

FÖNSTERBÄNKAR

Fönsterbänk
Vitmålad NCS S 0502-Y. MDF, 19 mm. Salningar levereras vitmålad NCS S 0502-Y mdf.

Fönsterbänk
Ek.
Pris: 510:-/fönster 

Fönsterbänk
Sten.
Pris: 470:-/fönster 

Fönsterbänk
Allmoge. Vitmålad NCS S 0502-Y. 
Pris: 233:-/fönster (inkl. foder) 

Fönsterbänk
Funkis. Vitmålad NCS S 0502-Y. 
Pris: 60:-/fönster  

Bild visar fönsterbänk i sten.
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Lucka Moa, F20 vit
Målad lucka av 19 mm MDF-board 
med rundad kant.

Diskbänk Horizon D 1120 DL 
Diskbänk med två stora lådor i vänstermodell och avrinningsplan, 
underlimmad.

Handtag
Handtag 31085 med 
utförande i rostfritt.

Bänkskiva Chromix silver
Skivor i laminat är prisvärda, slitstarka, stöt, 
rep- och värmetåliga och enkla att sköta.

KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB
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Lucka Moa, F20 vit
Målad lucka av 19 mm MDF-board 
med fasad kant.

Handtag Anemon
Handtag 59069 i utförande krom.

Spegel Billan 600 700
Planspegel i bredd 600 mm och 
höjd 700 mm.

Free Tvättställspaket 615/915
Porslinstvättställ. Underskåp med vit 
stomme och lådor.

Belysning Nittorp LED 305  
Utförande krom. LED-belysning på arm.

KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB
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Projekt:

Märkning

Ritningsnr:

Ritningsdatum:

OBS: Ritningen är endast vägledande. Vitvaror är endast illustrerade. Vedums produkter skall monteras enligt monteringsanvisning.

Handtag
Handtag 31085 med 
utförande i rostfritt.

Tvättbänk 100
Bänkskiva endast över tvättbänk, 
ho nedfälld i bänkskivan.

Tvättstuga Elsa vit
En kompakt, enkel och funktionell 
tvättstuga som gör det både lättare 
och roligare att ta hand om tvätten.

KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB

Bänkskiva Chromix silver
Skivor i laminat är prisvärda, slitstarka, stöt, 
rep- och värmetåliga och enkla att sköta.
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Garderob vit
Flyttbart utförande med en flyttbar hylla och klädstång.

Är du osäker om garderober ingår i huset fråga din säljare.
Instreckade produkter på ritning ingår ej och heldragen linje på produkterna på ritning ingår.
Offertbilagan med beskrivning visar också på vad som ingår.

Städskåp vit
Flyttbart utförande med en flyttbar hylla och städskåpsinrede.

KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB
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Mirro skjutdörrar och 
garderobsinredning
Pris på offert.

KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB
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KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB

I över 95 år har Kvänum levererat 
personligt anpassade inredningar 
till medvetna kunder.

Vi tillverkar allt i vår fabrik. Produktio-
nen ligger mitt ute i böljande jord-
bruksmarker på västgötaslätten.

Våra inredningar kan erhållas i en 
mängd olika kulörer och träslag, 
ytbehandlingar som vitbonad 
ask och rökt ek m.m. – noggrant 
utvalda och utvecklade så att de 
ska passa många stilar och för att 
tillmötesgå dina krav.

Köp av Kvänum kök 
måste gå via vår kontakt på 

Kvänum. Meddela din säljare.
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KÖK, BAD, TVÄTT
OCH GARDEROB

Kvänums specialitet 
är att skapa personligt 

anpassade miljöer som 
utformas i nära samarbete 

mellan dig som kund, 
Kvänums inredare och 

hantverkare.
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VITVAROR KÖK

Vitt paket

Inbyggnadsugn vit
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A
• Ugn med titanGlansemalj
• 4 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, 

stor variogrill, skonsam varmluft,  
3D varmluft Plus

• Temperaturintervall 50 - 275° C
• Innerlucka i helglas, panel i glas
• Snabbstart
• Halogenbelysning
• Löstagbara ugnsstegar
Art nr: HB 510ABV0S

Induktionshäll, 60 cm  
U-facette Design
• touchSlider-styrning
• 17 effektlägen
• powerBoost-funktion
• Timer med avstängningsfunktion  

per kokzon
• Äggklocka
• Kokkärlsavkänning
• reStart-funktion
• quickStart-funktion
• Barnsäkring
• Display som visar energieffektiviteten
Art nr: EH 651FEB1E

Mikrovågsugn för inbyggnad Vit
• Volym: 20 l
• 5 effektlägen.
• Automatiska program för olika maträtter
• 4 upptinings- & 3 matlagningsprogram
• touchControl
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
• LED-belysning och digitalur
Art nr: BF 525LMW0

Grepplist 60 cm, vit 
Grepplist, passar underbyggnadsfläktar
Art nr: LZ46521

Diskmaskin, 60 cm 
• Energiklass: E 
• Ljudnivå: 46 dB(A)
• varioSpeed   plus on demand – för en 

diskcykel som är upp till tre gånger 
snabbare. Kan startas och styras via 
Home Connect-appen.

• Favoritknappen – kombinera dina  
personliga program och alternativ.

Art nr: SN 43HW32US

Kylskåp, 186 cm vit 
Kylskåp med hyperFresh håller frukt och 
grönsaker fräscha längre. LED-belysning 
ger en jämn och behaglig belysning i 
hela kylen.
• Energieffektivitetsklass: E 
• Nettovolym total: 346 l
• Elektronisk temperaturstyrning och  

kontroll, avläsbar via LED-panel
• freshSense: jämn temperatur genom  

intelligent sensorteknologi
• 1 freshBox grönsakslåda
• 7 hyllor, 1 flaskställ
• Dörrhängning vänster, omhängbar
Art nr: KS 36VVWEP

Frysskåp, 186 cm vit 
Frys med innovativ noFrost-teknologin - 
du behöver aldrig mer frosta av. 
• Energieffektivitetsklass: F
• Nettovolym: 242 l
• Elektronisk temperaturstyrning och  

kontroll, avläsbar via LED-panel
• freshSense: jämn temperatur
• Akustiskt dörrlarm
• noFrost
• Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
• 5 frysbackar och 2 infrysningsfack
• Dörrhängning höger, omhängbar
Art nr: GS 36NVWFV

Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic
• Energiklass: A
• Efficient och tyst iQdrive motor. Ljudnivå  

vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB
• Elektronisk styrning: knappar, LED-indikator
• Belysning: 2 st LED 3 W
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• För frånluft eller kolfilterdrift
• För montering i 60 cm brett väggskåp
Art nr: LI67RB531
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VITVAROR KÖK

Mikrovågsugn 
för inbyggnad 
Vit
Art nr: BF 525LMW0

Paket 1 - Rostfritt

Paket 2 - Vitt uppgraderat

Paket 3 - Rostfritt uppgraderat

Utdragbar fläkt, 
60 cm Silvermetallic
Art nr: LI67RB531

Utdragbar fläkt, 
60 cm Silvermetallic
Art nr: LI67RB531

Utdragbar fläkt, 
60 cm Silvermetallic
Art nr: LI67RB531

Grepplist 60 cm, vit 
Art nr: LZ46521

Inbyggnadsugn 
svart
Art nr: HB 510ABR0S

Induktionshäll, 
60 cm 
Art nr: ED 651FSB5E

Diskmaskin, 60 cm 
Art nr: SN 43HS60CE

Kylskåp, 186 cm  
rostfritt stål 
easyClean 
Art nr: KS 36VFIEV

Frysskåp, 186 cm
rostfritt stål 
easyClean 
Art nr: GS 36NVIFV

Mikrovågsugn 
för inbyggnad 
Rostfritt stål
Art nr: BF 525LMS0

Mikrovågsugn 
för inbyggnad 
Rostfritt stål
Art nr: BF 525LMS0

Inbyggnadsugn 
vit
Art nr: HB 578ACW0S

Induktionshäll, 
60 cm  
comfortDesign
Art nr: EH 675LFC1E

Diskmaskin, 60 cm 
Art nr: SN 43HW60CS

Kylskåp, 
186 cm vit 
Art nr: KS 36VAWEP

Frysskåp, 
186 cm vit 
Art nr: GS 36NAWFV

Inbyggnadsugn 
svart
Art nr: HB 578ACS0S

Induktionshäll, 
60 cm  
comfortDesign
Art nr: EH 675LFC1E

Speedmatic 
diskmaskin, 60 cm 
Art nr: SN 45ZS49CE

emotionLight 
- inre belysning

Kylskåp, 186 cm  
rostfritt stål 
easyClean 
Art nr: KS 36VAIEP

Frysskåp, 186 cm
rostfritt stål
easyClean 
Art nr: GS 36NAIFV

Grepplist 60 cm, rostfri 
Art nr: LZ 46550

Grepplist 60 cm, rostfri 
Art nr: LZ 46550

Tillvalspris: 2287:-

Tillvalspris: 6514:-

Tillvalspris: 11.227:-
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UGNAR
VITVAROR KÖK

Inbyggnadsugn vit
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A
• Ugn med titanGlansemalj
• 4 st ugnsfunktioner.
• Temperaturintervall 50 - 275° C
• Innerlucka i helglas
• Panel i glas
• Snabbstart
• Halogenbelysning
• Löstagbara ugnsstegar
Art nr: HB 510ABV0S

Inbyggnadsugn svart
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A
• Ugn med titanGlansemalj
• 4 st ugnsfunktioner.
• Temperaturintervall 50 - 275° C
• Innerlucka i helglas
• Panel i glas
• Snabbstart
• Halogenbelysning
• Löstagbara ugnsstegar
Art nr: HB 510ABR0S
Tillvalspris: 0:- 

Inbyggnadsugn vit
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A
• 9 st ugnsfunktioner.
• Temperaturintervall 30 - 275° C
• lightControl: belysta vred
• activeClean - pyrolytisk självrengöring
• Halogenbelysning
• Stektermometer
Art nr: HB 578ACW0S
Tillvalspris: 3999:- 

Inbyggnadsugn svart
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A
• 9 st ugnsfunktioner.
• Temperaturintervall 30 - 275° C
• lightControl: belysta vred
• activeClean - pyrolytisk självrengöring
• Halogenbelysning
• Stektermometer
Art nr: HB 578ACS0S
Tillvalspris: 3999:- 

Inbyggnadsugn, blackSteel
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A+
• 13 st ugnsfunktioner.
• Temperaturintervall 30 - 300° C
• activeClean - pyrolytisk självrengöring
• Halogenbelysning
• Stektermometer
Art nr: HB 874GCB1S
Tillvalspris: 5920:- 

Ugn med tillsatt ånga, blackSteel
• Volym: 71 l
• Energieffektivitet A+
• 13 st ugnsfunktioner.
• Ugnsfunktioner med ånga
• Temperaturintervall 30 - 300° C
• activeClean - pyrolytisk självrengöring
• Halogenbelysning
• Stektermometer
Art nr: HR 876GDB6S
Tillvalspris: 10.470:-

Inbyggnadsugn 
• Energieffektivitetsklass: A+
• 7-segmentsdisplay med 

försänkta vred
• Enkel rengöring med 

PerfectCleanutrustning
• 76 l ugnsutrymme på 5 plan
• Färre fingeravtryck och  

enklare rengöring med  
CleanSteel 

Art nr: H 2265-1 B ACTIVE
Tillvalspris: 3316:- 

Inbyggnadsugn, 
Rostfritt stål CleanSteel
• Energieffektivitetsklass: A+
• Klartextdisplay med  

sensormanövrering 
• Minsta rengöringsinsats 

med pyrolysutrustning 
• Automatikprogram
• 76 l ugnsutrymme på 5 plan
• FlexiClip teleskopskenor
Art nr: H 7260 BP
Tillvalspris: 11.087:-  
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MIKROVÅGSUGNAR
VITVAROR KÖK

Mikrovågsugn för inbyggnad Vit
• Volym: 20 l
• 5 effektlägen.
• Automatiska program för olika maträtter
• 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
• touchControl
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
• LED-belysning och digitalur
Art nr: BF 525LMW0

Mikrovågsugn för inbyggnad Rostfritt stål
• Volym: 20 l
• 5 effektlägen.
• Automatiska program för olika maträtter
• 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
• touchControl
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
• LED-belysning och digitalur
Art nr: BF 525LMS0
Tillvalspris: 0:-

Mikrovågsugn för inbyggnad 
• 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
• Perfekt upptining och tillagning med automatikprogram
• Maträtter hålls redo att äta – med varmhållningsautomatik
• Kompakt – 26 l ugnsutrymme
Art nr: M 2240 SC
Tillvalspris: 7163:-

Mikrovågsugn för inbyggnad, Rostfritt stål CleanSteel
• Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
• Perfekt upptining och tillagning med automatikprogram
• Gott om plats – 46 l ugnsutrymme och 40 cm roterande tallrik
• Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
• Till målet med en knapptryckning – popcornknapp
Art nr: M 7240 TC
Tillvalspris: 9077:-

Mikrovågsugn för inbyggnad, blacksteel
• Volym: 21 l
• Keramisk botten
• cookControl Plus - få optimala ugnsinställningar automatiskt
• bak- och matlagningsprogram
• LED-belysning
Art nr: BF 834LGB1   (vänsterhängd lucka)
Art nr: BF 834RGB1   (högerhängd lucka)
Tillvalspris: 2744:-

Mikrovågsugn för inbyggnad
• Volym: 25 l
• Automatiska program för olika maträtter
• 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
• touchControl
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
• LED-belysning och digitalur
Art nr: BF 555LMW0   (vit)
Art nr: BF 555LMS0    (rostfritt stål)
Tillvalspris: 484:-
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HÄLLAR
VITVAROR KÖK

Induktionshäll, 60 cm U-facette Design
• touchSlider-styrning
• 17 effektlägen
• powerBoost-funktion
• Timer med avstängning per kokzon
• Äggklocka
• Kokkärlsavkänning
• reStart-funktion
• quickStart-funktion
• Barnsäkring
Art nr: EH 651FEB1E

Induktionshäll, 60 cm 
• CombiZone - laga mat med stora grytor 

och stekpannor med jämnare värme.
• touchSlider - enkelt att ställa in eller 

ändra temperatur.
• PowerMove - förenklar temperatur- 

justering genom att flytta kärlet mellan 
zonerna, helt utan knapptryckning.

• PowerBoost-funktion
• Timer med stoppfunktion.
Art nr: ED 651FSB5E
Tillvalspris: 89:-

Induktionshäll, 60 cm comfortDesign
• Styrning med Dual lightSlider
• 17 effektlägen
• Variabel oval kokzone: Ring zone roaster
• powerBoost-funktion
• Timer med avstängning per kokzon
• Äggklocka
• Kokkärlsavkänning
• reStart-funktion
• quickStart-funktion
Art nr: EH 675LFC1E
Tillvalspris: 595:-

Induktionshäll
• Enkel användning – EasySelect 
• 4 runda kokzoner i olika storlekar
• 574mm bred med en ram av rostfritt  

stål för ovanpåliggande montering
• Kortast möjliga uppkokningstider med 

TwinBooster
Art nr: KM 7201 FR
Tillvalspris: 4127:-

Induktionshäll, 62 cm 
• Snabbval per nummerserie med   

ComfortSelect
• 4 kokzoner inkl. 1 kraftful PowerFlex kokzon
• Kortast möjliga uppkokningstider med 

TwinBooster
• Kommunikation med fläktkåpan  

– automatikfunktion Con@ctivity
Art nr: KM 7464 FL
Tillvalspris: 5330:-

Induktionshäll, 60 cm flexizon, svart
• touchSlider-styrning
• 17 effektlägen
• Flexibel matlaging med flexInduction
• powerBoost-funktion
• Timer m. avstängning per kokzon.
• Äggklocka och kokkärlsavkänning
Art nr: EX 677FEC5E
Tillvalspris: 3495:-

Induktionshäll m inbyggd fläkt, 80 cm
• FlexInduction - inga förinställda kokzoner.
• Styrning med Dual lightSlider
• ClimateControl Sensor - justerar fläkten  

automatiskt. 
• Home Connect.
• cookingSensor Plus - förhindrar att maten  

kokar över (exakt temperaturkontroll).
Art nr: EX 877LX67E
Tillvalspris: 22.008:-

Induktionshäll m integrerad fläkt, 80 cm
• PowerFlex-kokzoner, utsug för matos i mitten.
• Automatisk reglering av fläktlägen
• Intuitivt snabbval med sifferrader
• Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stå
• Flexibel och snabb
• Energisparande, tyst – kraftfull ECO-motor
Art nr: KMDA 7476 FL
Tillvalspris: 29.434:-

Induktionshäll, 80 cm flexizon, svart
• Styrning med Dual lightSlider
• Flexibel matlaging med flexInduction
• powerBoost-funktion
• Timer m. avstängning per kokzon.
• Äggklocka och kokkärlsavkänning
• cookConnect System - styr köksfläkten  

från hällen, fungerar med passande fläkt.
Art nr: EX 877LVV5E
Tillvalspris: 6532:-

Kolfiltersats Art nr: DFKS-U Tillvalspris: 5903:-
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DISKMASKINER
VITVAROR KÖK

Diskmaskin, 60 cm 
• Energiklass: E 
• Ljudnivå: 46 dB(A)
• varioSpeed   plus on demand – upp till 

tre gånger snabbare diskcykel. Kan 
startas vart du än befinner dig tack 
vare Home Connect-appen.

• Favoritknappen – kombinera dina  
personliga program och alternativ.

Art nr: SN 43HW32US

Diskmaskin, 60 cm 
Diskmaskin med wifi. Anpassningsbara 
knappar. Styrs via mobil eller röststyrning.
• Energiklass: D 
• Ljudnivå: 44 dB(A)
• Home Connect: få tillgång och kontroll 

över din diskmaskin vart du än är.
• Favoritknappen – kombinera dina per-

sonliga program och alternativ.
Art nr: SN 43HS60CE
Tillvalspris: 649:-

Diskmaskin, 60 cm 
Diskmaskin med wifi. Anpassningsbara 
knappar. Styrs via mobil eller röststyrning.
• Energiklass: D 
• Ljudnivå: 44 dB(A)
• Home Connect: få tillgång till din disk-

maskin vart du än är.
• Favoritknappen – kombinera dina per-

sonliga program och alternativ.
Art nr: SN 43HW60CS
Tillvalspris: 249:-

Speedmatic diskmaskin, 60 cm 
Zeolith®diskmaskin. Skonsam behandling 
av dina mest ömtåliga glas.
• Energiklass: C 
• Ljudnivå: 42 dB(A)
• emotionLight - belysning i diskutrymmet.
• Home Connect: få tillgång till din disk-

maskin vart du än är.
• Favoritknappen – kombinera dina per-

sonliga program och alternativ.
Art nr: SN 45ZS49CE
Tillvalspris: 4002:-

Helintegrerad diskmaskin 
• Energieffektivitetsklass: C
• Bästa resultat på mindre än en timme.
• Spara upp till 50 % energi med  

varmvattenanslutning.
• Särskilt enkelt att öppna och stänga 

luckan − ComfortClose
• Maximal flexibilitet − höjdjusterbar 

överkorg
Art nr: G 5262 SCVI Active
Tillvalspris: 8244:-

Underbyggd diskmaskin
• Energieffektivitetsklass: A
• Automatisk dosering.
• Innovativ design och högsta komfort
• Lätt kommunikation med produkten –

WiFiConn@ct
• Bästa resultat på mindre än en timme.
• Diskmaskin med färskvattensystem – 

från 6,0 l i programmet Automatic
Art nr: G 7410 SCU AutoDos
Tillvalspris: 10.467:-

Speedmatic diskmaskin, 60 cm 
Zeolith®diskmaskin. 
• Energiklass: C 
• Ljudnivå: 42 dB(A).
• glassZone – skonsam rengöring av dina 

mest värdefulla glas.
• emotionLight - belysning i diskutrymmet.
• Home Connect: få tillgång till din disk- 

maskin vart du än är.
Art nr: SN 45ZW49CS
Tillvalspris: 3372:-

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm 
Diskmaskin med wifi. Kan styras med 
mobil eller röststyrning.
• Energiklass: D 
• Ljudnivå: 44 dB(A)
• emotionLight
• Home Connect: få kontroll över din  

diskmaskin vart du än är.
• Favoritknappen – kombinera dina  

personliga program och alternativ.
Art nr: SN 63H800BE
Tillvalspris: 2742:-

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm 
Zeolith®diskmaskin. 
• Energiklass: C 
• Ljudnivå: 41 dB(A)
• glassZone – skonsam rengöring av dina 

mest värdefulla glas.
• emotionLight - belysning i diskutrymmet.
• Handtagslös öppning med openAssist.
• Home Connect: få tillgång till din disk- 

maskin vart du än är.
Art nr: SN 85Z800BE
Tillvalspris: 5689:-

emotionLight 
- inre belysning

emotionLight 
- inre belysning

emotionLight 
- inre belysning

Inkl. toppkorg 
för bestick

emotionLight 
- inre belysning

Inkl. toppkorg 
för bestick
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FLÄKTAR
VITVAROR KÖK

Grepplist 60 cm, vit 
Grepplist, passar underbyggnadsfläktar
Art nr: LZ46521

Utdragbar fläkt, 
60 cm Silvermetallic
• Energiklass: A
• Efficient och tyst iQdrive motor. Ljudnivå  

vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB
• Elektronisk styrning, LED-indikator
• Belysning: 2 st LED 3 W
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• För frånluft eller kolfilterdrift
• För montering i 60 cm brett väggskåp
Art nr: LI67RB531

Grepplist 60 cm, rostfri 
Grepplist, passar underbyggnadsfläktar
Art nr: LZ 46550
Tillvalspris: 0:-

Väggmonterad fläkt
• Energiklass: A
• Energisparande LED-belysning och 

tryckknappar för bekväm användning
• Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål, 

598mm bred
• Effektiv filtrering – fettfilter av rostfrit stål 

med 10 skikt
• Säker och enkel rengöring med Miele 

CleanCover
• Kan drivas med både frånluft och kolfilter
Art nr: PUR 68 W
Tillvalspris: 5404:-

Väggmonterad fläktkåpa, 
90 cmRostfritt stål boxDesign
• Energiklass: B
• 3 hastigheter och intensivläge
• För väggmontering
• Belysning: 2 st LED lampor
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• iQdrive kolborstfri högprestandamotor 

med dubbla fläkthjul
• För frånluft eller kolfilterdrift
Art nr: LC 97BHM50
Tillvalspris: 608:-

Utdragbar fläkt, 
90 cm Rostfritt stål
• Energiklass: B
• 2 högpresterande fläktar. Efficient  

och tyst iQdrive motor
• För montering i specialväggskåp
• Belysning: 2 st LED lampor
• Dimmer
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• För frånluft eller kolfilterdrift
Art nr: LI 97SA560S
Tillvalspris: 2578:-

Väggmonterad fläktkåpa, 
60 cm Rostfritt stål boxDesign
• Energiklass: B
• 3 hastigheter och intensivläge
• Högprestandamotor med dubbla  

fläkthjul
• Belysning: 2 st dimbara LED-lampor
• För väggmontering
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• För frånluft eller kolfilterdrift
Art nr: LC 67BHM50
Tillvalspris: 159:-

Frihängande fläktkåpa, 
90 cm Rostfritt stål boxDesign
• Energiklass: A
• Efficient och tyst iQdrive motor
• 4 st dimbara LED-lampor
• Extra tyst gång genom speciell 

ljuddämpning 
• Metallfettfilter, kan maskindiskas
• För frånluft eller kolfilterdrift
• Trådlös fjärrstyrning via smartphone 

eller surfplatta med Home Connect app
Art nr: LF 98BIR55
Tillvalspris: 9017:-

Observera att förlängningsmodul 
måste köpas till för takhöjder högre 
än 2,7m. Gäller fläktar med synlig 
plåtinklädnad av imkanal.
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KYL & FRYS
VITVAROR KÖK

Kylskåp, 186 cm vit 
Kylskåp med hyperFresh håller 
frukt och grönsaker fräscha 
längre. LED-belysning - jämn 
belysning i hela kylen.
• Energieffektivitetsklass: E 
• Nettovolym total: 346 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning och kontroll.
• freshSense: jämn temperatur
• 1 freshBox grönsakslåda
• 7 hyllor, 1 flaskställ
• Dörrhängning vänster,  

omhängbar
Art nr: KS 36VVWEP

Frysskåp, 186 cm vit 
Frys med noFrost-teknologi - 
avfrostas automatisk. 
• Energieffektivitetsklass: F
• Nettovolym: 242 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning och kontroll, avläsbar 
via LED-panel

• freshSense: jämn temperatur
• noFrost
• Lagringstid vid  

strömavbrott: 25 timmar
• 5 frysbackar och 2 fack
• Dörrhängning höger,  

omhängbar
Art nr: GS 36NVWFV

Kylskåp, 186 cm 
rostfritt stål easyClean 
Kylskåp med hyperFresh håller 
frukt och grönsaker fräscha 
längre. LED-belysning - jämn 
och behaglig belysning i hela 
kylen.
• Energieffektivitetsklass: E 
• Nettovolym total: 346 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning och kontroll.
• freshSense: jämn temperatur
• 1 hyperFresh-låda
• 7 hyllor, 1 flaskställ
• Dörrhängning vänster,  

omhängbar.
Art nr: KS 36VFIEV
Tillvalspris: 1142:-

Frysskåp, 186 cm 
rostfritt stål easyClean 
Frys med noFrost-teknologi - 
avfrostas automatisk. 
• Energieffektivitetsklass: F
• Nettovolym: 242 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning och kontroll
• freshSense: jämn temperatur
• Akustiskt dörrlarm
• noFrost
• Lagringstid vid  

strömavbrott: 25 timmar
• 5 frysbackar, 2 fack
• Dörrhängning höger,  

omhängbar.
Art nr: GS 36NVIFV
Tillvalspris: 408:-

Kylskåp, 186 cm vit 
Kylskåp med hyperFresh+ 
håller frukt och grönsaker 
fräscha längre. LED-belysning 
- jämn belysning in i alla vrår. 
• Energieffektivitetsklass: E
• Nettovolym total: 346 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning med touchControl
• freshSense: jämn temperatur
• 1 hyperFreshlåda
• 1 freshbox på teleskopskenor
• 7 hyllor, 5 dörrhyllor,  

1 flaskställ
• Dörrhängning vänster,  

omhängbar
Art nr: KS 36VAWEP
Tillvalspris: 1145:-

Frysskåp, 186 cm vit 
Frys med noFrost-teknologi - 
avfrostas automatisk. 
LED-belysning.
• Energieffektivitetsklass: F
• Nettovolym: 242 l
• Elektronisk temperaturstyr-

ning med touchControl
• freshSense: jämn temperatur
• noFrost
• Lagringstid vid  

strömavbrott: 25 timmar
• 5 frysbackar, 2 fack
• Dörrhängning höger,  

omhängbar
Art nr: GS 36NAWFV
Tillvalspris: 526:-
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KYL & FRYS
VITVAROR KÖK

Kylskåp för inbyggnad, 
178 cm, helt integrerbar
• Energieffektivitetsklass: E
• Nettovolym total: 319 l
• Elektronisk temperaturstyrning
• freshSense: jämn temperatur
• LED-belysning
• 1 hyperFresh plus-låda
• 7 hyllor, 6 ställbara i höjd
• Kromat flaskställ
• Dörrhängning höger,  

omhängbar
Art nr: KI81RADE0
Tillvalspris: 3122:-

Frysskåp för integrering,  
178 cm, helt integrerbar
Frysskåp med elektronisk  
temperaturstyrning.
• energiklass F
• Nettovolym total: 211 l
• noFrost-teknik avfrostar  

automatiskt
• freshSense: jämn temperatur.
• 5 frysbackar och 2 fack
• Lagringstid vid  

strömavbrott: 22 h
• Dörrhängning vänster,  

omhängbar
Art nr: GI 81NACF0
Tillvalspris: 4114:-

Kylskåp, 186 cm rostfritt stål easyClean 
Kylskåp med hyperFresh håller frukt och grönsaker fräscha 
längre. LED-belysning - jämn  belysning i hela kylen.
• Energieffektivitetsklass: E 
• Nettovolym total: 346 l
• Elektronisk temperaturstyrning
• freshSense: jämn temperatur
• 1 hyperFreshlåda
• 1 freshbox på teleskopskenor
• 7 hyllor, 5 dörrhyllor, 1 flaskställ
• Dörrhängning vänster, omhängbar
Art nr: KS 36VAIEP
Tillvalspris: 1569:-

Frysskåp, 186 cm rostfritt stål easyClean 
Frys med noFrost-teknologi - avfrostas automatisk. 
LED-belysning.
• Energieffektivitetsklass: F
• Nettovolym: 242 l
• Elektronisk temperaturstyrning.
• freshSense: jämn temperatur
• noFrost
• Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
• 5 frysbackar och 2 fack
• Dörrhängning höger, omhängbar
Art nr: GS 36NAIFV
Tillvalspris: 1062:-
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ÖVRIGT
VITVAROR KÖK

Helautomatisk espresso/kaffemaskin, blackSteel
• Med Home Connect Appen kan du styra apparaten via din 
• smartphone eller surfplatta.
• Mjölksystemet rengörs automatiskt efter varje använding.
• Perfekt kaffe varje gång med ideal och konstant bryggtemperatur.
• 8 program: personliga inställningar av mjölk och espresso
• Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (2.4 l),
• Slitstark keramisk kvarn m. låg ljudnivå vid malning av bönor.
Art nr: CT 836LEB6
Tillvalspris: 21.305:-

Vinkyl
• För inbyggnad under bänk
• Perfekt förvaringsmiljö i 2 zoner tack vare kolfilter och DynaCool.
• Exakt temperaturreglering
• Ingen obehaglig lukt i kylen tack vare Active AirClean-filter
• LED-belysning
• UV-filter i tonad glasfront ger optimalt skydd
• Säker lagring tack vare utdragbara lagringshyllor
Art nr: KWT 6321UG
Tillvalspris: 28.221:-

Fristående frysskåp
• Energieffektivitetsklass: F
• LED-lampor - optimal och underhållsfri 

belysning av interiören
• Ingen is på frysta livsmedel, ingen  

avfrostning med NoFrost
• Bekväm och problemfri öppning av  

kyl- eller frysskåp med EasyOpen
Art nr: FN 28262 edt/cs
Tillvalspris: 3331:-

Fristående kylskåp
• Energieffektivitetsklass: F
• LED-lampor - optimal och underhållsfri 

belysning av interiören
• Ekonomisk och effektiv färskhållning
• Bekväm och problemfri öppning av  

kyl- eller frysskåp med EasyOpen
Art nr: K 28202 D edt/cs
Tillvalspris: 4487:-
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Frontmatad tvättmaskin
8 kg iSensoric tvättmaskin med en tyst och effektiv 
kolborstfri iQdrive-motor med 10 års motorgaranti.
• Energieffektivitetsklass: C 
• SpeedPack L, förkortar tvättiden.
• Lätt att använda tack vare LED-display simple touch.
• Outdoor-program för tvätt av funktionstextilier t ex  

sport- och friluftskläder.
• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, 
• långlivad och tyst.
Art nr: WM 14N2O3DN

Värmepumpstumlare
• Kapacitet: 7 kg
• Energieffektivitetsklass: A++ 
• Årlig energiförbrukning 212 kWh
• easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
• antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
• LED-display och LED belysning i trumman
Art nr: WT 45RHC7DN

TVÄTT
VITVAROR
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Frontmatad tvättmaskin
iSensoric tvättmaskin med intelligent 
doseringssystem och speedPack för 
att spara tid.
• Kapacitet: 8 kg
• Energieffektivitetsklass: C 
• i-Dos: automatisk dosering av  

tvättmedel.
• SpeedPack L förkortar tvättiden.
• Stor LED-display. 
• Outdoor-program: tvätt av  

funktionstextilier.
• iQdrive-motor med 10 års motor 

garanti, effektiv, långlivad och tyst.
Art nr: WG 44G2ACDN
Tillvalspris: 2077:-

Värmepumpstumlare
iSensoric värmepumpstorktumlare 
med självrengörande kondensor  
för optimal energieffektivitet.
• Kapacitet: 8 kg
• Energieffektivitetsklass: A++ 
• autoDry-teknik förhindrar att  

tvätten krymper vid torkning
• Stor och tydlig LED-display
• Outdoor-program - torkar skon- 

samt funktionstextilier som sport- 
och friluftskläder.

Art nr: WQ 45G2ACDN
Tillvalspris: 1925:-

Tvättmaskin 
• Energieffektivitetsklass: A
• Centrifugeringseffektivitetsklass: A
• Antal program: 22
• ComfortSensor display
• Skontrumma, 9 kg, 64 l
• ProfiEco motor
• Waterproof-system - WPS
• Emaljerad front och högerhängd dörr
Art nr: WCI 870 WCS
Tillvalspris: 9126:-

Torktumlare 
• Energieffektivitetsklass: A
• Kondensationsklass: A
• Antal program: 12
• ComfortSensor display
• Skontrumma, 9 kg, 120 l
• ProfiEco-motor och Trumbelysning - LED
• PerfectDry, senare start och nätverk.
• Vänsterhängd dörr
Art nr: TCL 790 WP
Tillvalspris: 12.090:-

Torkskåp 
Sensor Dryer 1900 Svart, 60 cm 
• Energisnålt & praktiskt
• 6 kg torkkapacitet
• 6 st automatprogram
• 16 m hänglängd med kraftiga hängare
• 2 KW värmeelement
• Robust konstruktion
• Digital display
Art nr: 
9200063, vänsterhängt 
9200064, högerhängt
Tillvalspris: 9811:-

Torkskåp Sensor Dryer 1900 Vit, 60 cm 
• Energisnålt & praktiskt
• 6 kg torkkapacitet
• 6 st automatprogram
• 16 m hänglängd med kraftiga hängare
• 2 KW värmeelement
• Robust konstruktion
• Digital display
Art nr: 
9200059, vänsterhängt
9200060, högerhängt
Tillvalspris: 9006:-

TVÄTT
VITVAROR
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MMIX S5 Duschset
RSK 8199188

MMIX B5 Tvättställsblandare
Med vippventil.
RSK 8344502

MMIX K5 Kök-/Tvättblandare
Med avstängning.
RSK 8318391

IFÖ Spira tvättställ 15017/18
50 cm.
RSK 7612585

IFÖ Spira tvättställ 15022
57 cm.
RSK 7606570

IFÖ Spira Rimfree WC stol 6260
Vit. För limning. Med hårdsits, softclose.
RSK 7811033

MMIX T5 Badkarsblandare
C/C 160.
RSK 8344031

MMIX T5 Duschblandare
C/C 160.
RSK 8344062

SANITET
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INR Niagara 
duschväggar 
Mattsvart/
mattborstad 
aluminium/
blankpolerad 
aluminium.

INR Angel 
duschväggar 
Mattsvart/
mattborstad 
aluminium/
blankpolerad 
aluminium.

INR Linc 20 
duschväggar 
Mattsvart/
mattborstad 
aluminium/
blankpolerad 
aluminium.

INR Linc 2 duschväggar 
Välj mellan profiler i:
- Mattsvart
- Mattborstad aluminium
- Blankpolerad aluminium.
Enkeldörr till nisch upp till 
1000mm (måttanpassas).
Grepp: Circle.

Tillvalspris:
Klarglas  7902:-/st.
Frostat glas 9097:-/st.
Grått glas 9097:-/st.

Klarglas

Klarglas

Grått glas

Grått glas

Frostat glas

Frostat glas

DUSCHVÄGGAR
SANITET

Glasval
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Hörnbadkar Noro Round 140
Hörnbadkar i sanitetsakryl. Bra bad-
djup ger mycket rymd. Karet har hög 
komfort och bra avställningsytor. Inkl. 
integrerad blandare.
Pris: 24.444:-

Noro Mood Badkar
Karet är i sanitetsacryl.
Pris inkl. badkarsblandare 
MMIX T5: 19.807:-

IFÖ Caribia badkar BK 16 
Pris inkl. badkarsblandare MMIX T5: 12.737:-
RSK 7310501

SANITET

Spolplatta Geberit
Spolplatta för dubbelspolning. 

Välj mellan:

Svart/krom RSK 7832166
Krom RSK 7832162
Vit/krom RSK 7832163

IFÖ vägghängd WC stol 6293
Synlig cisternkåpa, med hårdsits 
softclose, vit.
Tillvalspris: 3308:-
RSK 7819971+8097400

Gustavsberg Estetic 8300, mattsvart
För limning. Med hårdsits softclose. 
Tillvalspris: 7461:-
RSK 7805895

Gustavsberg 
vägghängd WC, Estetic 8330, mattsvart 
Levereras med fixtur inbyggd cistern, 
spolplatta och hårdsits softclose, 
mattsvart.
Tillvalspris: 7461:-
RSK 7820015 

IFÖ vägghängd WC, spira art 6245 
Levereras med fixtur inbyggd cistern, 
spolplatta och hårdsits softclose, vit.
Tillvalspris: 6026:-
RSK 7819954
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SANITET

Handdukstork krom, inkl elpatron
HöjdxBredd 750x510. Tillvalspris: 3366:-
RSK 8761001
HöjdxBredd 950x510. Tillvalspris: 3778:-
RSK 8761000

Elpatron 
med dold 
anslutning

Handdukstork svart, inkl elpatron
HöjdxBredd 750x510. Tillvalspris: 3389:-
RSK 8730255 
HöjdxBredd 950x510. Tillvalspris: 3819:-
RSK 8730327 

Elpatron 
med dold 
anslutning

Handukstorkar 
Macro design
En stilren handukstork 
med två integrerade 
knoppar placerade 
på stången. 
B50 x H1680 x D120. 
Krom Tillvalspris: 4174:-  RSK 8754460
Svart Tillvalspris: 4489:-  RSK 8754461 

Vattenutkastare
Max 400 mm.
Tillvalspris: 824:-
RSK 4316696

Vattenutkastare
Vattenutkastare för kall- 
och varmvatten FMM.
Tillvalspris: 2221:-
RSK 4317103

Trädgårdskran

 

Artikelnr: 8318185

Ean artikelnr: 7391887217517

Materialklass PCK100

Antal grepp: Enkel-grepp Inklusive handtag: Ja
Anslutning matning: Slang med löpmutter Anslutningsmått tillopp: 3/8 tum
Max tappningskapacitet (vid 300 kP): 8 l/min Basfärg: Krom utseende (glansig)
Utförande: Högpip Med stoppventil för diskmaskin: Ja
Termostatisk: Nej Regleringsteknik: Överdel keramisk
Tappventil material: Mässing Ytskydd: Förkromad
Ytbehandling: Polerad Monteringsmetod: Platta/armaturhål
Antal armaturhål: 1-hål Bygghöjd, undersida ventilutlopp: 180 mm

Köksblandare Mora Rexx K5
MORA REXX K5 DISKBL. M DM AVST FKR MA 707105

Teknisk data

Artikelinformation

Köksblandare ett-grepps, C-pip, med diskmaskinsavstängning..

Mora REXX K5 
Köksblandare
Med avstängning.
Tillvalspris: 1985:-
RSK 8318185

Mora REXX S6 
Duschset
Tillvalspris: 2277:-
RSK 8932180

Mora REXX S6 
Takdusch
Tillvalspris: 5147:-
RSK 8180926

 

Artikelnr: 8344422

Ean artikelnr: 7391887217210

Materialklass PCK100

Antal armaturhål: 1-hål Basfärg: Krom utseende (glansig)
Anslutningsmått tillopp: 3/8 tum Max tappningskapacitet (vid 300 kP): 7 l/min
Bygghöjd, undersida ventilutlopp: 95 mm Utförande: Krom

Tvättställsblandare, Mora Rexx B5
MORAREXX B5 TVÄTTST.BLANDARE U VENTIL MA 707150

Teknisk data

Artikelinformation

Ettgrepps tvättställsblandare utan bottenventil..

Mora REXX B5 
Tvättställsblandare
Med vippventil.
Tillvalspris: 1469:-
RSK 8344422

MMIX T5 Duschblandare  
För takdusch, C/C 160.
Tillvalspris: 0:-
RSK 8344066 Artikelnr: 8343985V

Ean artikelnr: 7391887216770

Materialklass PCL100

Centrumavstånd: 160 mm Basfärg: Krom utseende (glansig)

Nominell innerdiameter, utlopp: 1/2 tum Placering utlopp: Nedåt

Duschblandare Mora Rexx 160 c/c
MORA REXX T5 DUSCHBLANDARE 160C/C UTL NED, KROM

Teknisk data

Artikelinformation

Duschblandare termostat 160 c/c utlopp nedåt..

Mora REXX T5 Duschblandare  
C/C 160.
Tillvalspris: 934:-
RSK 8343985

  

Artikelnr: 8344025

Ean artikelnr: 7391887216718

Materialklass PCL100

Basfärg: Krom utseende (glansig) Centrumavstånd: 160 mm

Anslutningsmått tillopp: M26x1,5 Nominell innerdiameter, utlopp: 1/2 tum

Längd utsprång på utlopp: 115 mm

Badkarsblandare 707000, Mora Rexx
MORA REXX T5 KAR & DUSCHBL 160C/C UTL NED, KROM

Teknisk data

Artikelinformation

Med vridpipomkastare och ECO-funktion. Pip 115 mm. 160c/c..

Mora REXX T5 Badkarsblandare
Inkl. REXX S6 dischset
C/C 160.
Tillvalspris: 3079:-
RSK 8343987 + 8932180

MMIX S5 
Takdusch
Tillvalspris: 2556:-
RSK 8180933
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Köksblandare Mora INXX II sharp
med diskmaskinsavstängning
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8311258 5290:-
Krom RSK 8311253 1734:-
Mattsvart RSK 8311254 2832:-

Köksblandare Mora INXX II miniprofil
med diskmaskinsavstängning
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8311289 7445:-
Krom RSK 8311283 4208:-
Mattsvart RSK 8311285 5919:-

Badkarsblandare Mora INXX II inkl 
handdusch
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8362158 5243:-
Krom RSK 8362152 1232:-
Mattsvart RSK 8362153 3523:-

Tvättställsblandare Mora INXX II
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8278263 4164:-
Krom RSK 8278258 1510:-
Mattsvart RSK 8278259 3352:-

Showersystem kit Mora INXX II
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8283088 13.729:-
Krom RSK 8283083 6040:-
Mattsvart RSK 8283084 11.131:-

Köksblandare Mora INXX II soft
med diskmaskinsavstängning
Tillvalspriser: 

Borstad mässing RSK 8311273 5290:-
Krom RSK 8311267 1515:-
Mattsvart RSK 8311269 2622:-

SANITET
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Narvi NM 600/900, svart
Inklusive bastusten. 6/9 kW.

Bastudörr Classic 7x20
Furukarm. Klarglas eller 
rökgrått glas. 

Bastupanel i gran
12x95, lavar i asp 21x65.

BASTU

Bild visar rökgrått glas

Bild visar smalare granpanel 
samt ett annat aggregat än 
standard.
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Bastupanel
Värmebehandlad 
asp, 15x90.
Tillvalspris: 610:-/m2.

Bastupanel
Tillvalspris: 
Asp, 15x90 509:-/m2.
Al, 15x90 404:-/m2.

Kota Saana
Inklusive bastusten. 6,8/9 kW. Finns som 
svart eller silver.
Tillvalspris: 3158:-

Narvi NC
Inklusive bastusten. 
6/9 kW. Finns som svart eller vit.
Tillvalspris: 2208:-

Rita upp din drömbastu tillsammans 
med vår leverantör Sauna Sweden.
Pris enligt offert.

Bastulavar
Tillvalspris: 
Asp, 21x90 170:-/lpm sittyta.
Al, 21x90 170:-/lpm sittyta.
Värmebehandlad asp 378:-/lpm sittyta.

Bastudörr Benelux
Aspkarm. Grått glas. Med magnetlist.
Tillvalspris: 1852:-/st

Bastudörr Benelux
Aspkarm. Klarglas. Med magnetlist.
Tillvalspris: 1852:-/st

BASTU
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Contura i51
Med generösa glas på tre sidor 
och en rymlig brännkammare är 
Contura i51 verkligen en insats för 
det moderna hemmet.
1-plan: 70.592:-
2-plan: 72.160:-

Contura i50 (insats för inmurning)
Låt fantasin sätta gränserna för din 
eldstad och mura din egen omram-
ning. Insatsen har glas på tre sidor 
som gör att  du ser mycket av elden.
1-plan: 62.607:-
2-plan: 64.175:-

Contura i41A
Eldstaden är klädd i artstone och har en 
insats med vinklad lucka. Artstone är en 
infärgad vit betongsten, unik för Contura. 
Välj till detaljer som hylla och bänk i svart 
granit. Luckan finns med vinkel till höger 
eller vänster.
1-plan: 74.511:-
2-plan: 76.079:-

Contura i40 (insats för inmurning)
Skapa din egen eldstad med en insats 
av högsta kvalitet. Insatsen har stort 
vinklat glas som gör att du ser maxi-
malt av elden. Luckan finns med vinkel 
till höger eller vänster.
1-plan: 62.117:-
2-plan: 63.685:-

Bilden visar 
Contura i41A 
med bänk i granit

Tillval till alla kaminer/eldstäder:
Golvplåt eller golvskyddsglas 1353:- 

Observera: vid installation av 
braskamin kan krav på 
takbrygga tillkomma. 

Tillval till alla kaminer/eldstäder:
Ballerina/skorstensflöjel 1016:-

KAMINER & ELDSTÄDER
VÄRME
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Contura 556G:1 Style
Braskamin i svart med gjutjärnstopp, 
glasfront och vedfack. Sidoljusen gör 
att du kan se elden från flera vinklar. 
Finns i svart och vit.
1-plan: 45.400:-
2-plan: 46.968:-

Contura 596G:1 Style
Braskamin i svart med gjutjärnstopp 
och glasfront. Sidoljusen gör att du 
kan se elden från flera vinklar. Finns i 
svart och vit.
1-plan: 53.935:-
2-plan: 55.504:-

Contura 596:1 Style
Braskamin i svart med gjutjärnstopp 
och gjutjärnslucka. Sidoljusen gör att 
du kan se elden från flera vinklar. Finns i 
grått och svart.
1-plan: 50.016:-
2-plan: 51.586:-

Contura 596T Style
Täljstenskamin med gjutjärnslucka. 
Täljsten är värmelagrande och kom-
binerat med extra värmemagasin i 
powerstone håller värmen långt efter 
att elden slocknat. Sidoljusen gör att 
du kan se elden från flera vinklar. Finns 
med svart eller grå stomme.
1-plan: 56.875:-
2-plan: 58.443:-

Contura 586G:1 Style
Braskamin i svart med gjutjärnstopp 
och glasfront. Sidoljusen gör att du 
kan se elden från flera vinklar.
1-plan: 49.036:-
2-plan: 50.605:-

Contura 586:1 Style
Braskamin med gjutjärnstopp och gjut-
järnslucka. Sidoljusen gör att du kan se el-
den från flera vinklar. Finns i grått & svart.
1-plan: 47.077:-
2-plan: 48.645:-

Contura 556:1 Style
Braskamin med gjutjärnstopp, gjut-
järnslucka och vedfack. Sidoljusen gör 
att du kan se elden från flera vinklar. 
Finns i grått och svart.
1-plan: 43.631:-
2-plan: 45.199:-

Contura 556T Style
Täljstenskamin med gjutjärnslucka 
och vedfack. Sidoljusen gör att du 
kan se elden från flera vinklar. Täljsten 
är värmelagrande och ger bästa 
effekt av din kamin. Finns med svart 
eller grå stomme.
1-plan: 48.938:-
2-plan: 50.506:-

Få bättre effekt 
med värme-
lagrande täljsten.

KAMINER & ELDSTÄDER
VÄRME
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FRÅNLUFTVÄRMEPUMP

Nibe S735, värmepump med inbyggd varmvattenberedare
Värmepumpen används för både fritidshus och bostadshus.
Rekommendationer: 
Bostadshus upp till ca 200m² 
Friskluftsventiler i yttervägg (ej uppvärmd tilluft). Inkl. komplett 
ventilationskanalpaket. Varmvattenkapacitet 40 ° 220-260 liter. 
Duschminuter (10liter/min) 22-26min.

Ackumulatortank VPB 200 Liter (CU)
Dockningssats mellan frånluftvärme-
pump och VPB200 ingår. Varmvatten-
kapacitet 40° normalläge ca 230liter.
Duschminuter (10 liter/min) ca 23min.
*Volymen skall plussas ihop med från-
luftsvärmepumpens volym.
*Rekomenderas vid badkar eller hög 
belastning av varmvatten inom kort 
tidsintervall vid dusch.
*Finns även som strl 300liter (CU).
Pris: 200 L  24.938:-
         300 L  29.317:-

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR
VÄRME & VENTILATION

Känner du dig osäker på 
värme och ventilation?
QR-koden leder till Nibes informativa 
folder med det mesta du behöver veta.

Är du osäker på vilken 
värme/ventilationsstandrad 
som gäller till ditt hus?
Fråga din säljare samt se 
offertbilagan som avtalet 
hänvisar till.
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Ytterväggsventil
Friskluftsventil som 
placeras i yttervägg, 
TL100DE Vit- Standard.

Ytterväggsventil - tillval
Utvändig del för friskluftsintag till Fresh 
TL100DE. Finns i svart, röd och grå.
Tillvalspris: 1700:-/hus.  
(Gäller ej övriga ventiler)

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR
VÄRME & VENTILATION

PAKET: S735 + SAM42

Tilluftsaggregat 
Nibe SAM42

Nibe S735, värmepump med  
inbyggd varmvattenberedare
Värmepumpen används för både  
fritidshus och bostadshus.
Rekommendationer: 
Hus upp till ca 200m² 
Med tillbehörsmodul SAM 42, förvärmd 
tilluft. Inkl. komplett ventilationska-
nalpaket. Varmvattenkapacitet 40 ° 
220-260 liter. Duschminuter (10liter/
min) 22-26min.
Tillvalspris: 1-plan <150 m2                  50.264:-
Tillvalspris: 1½-2-plan <200 m2     53.607:-

Gäller frånlufttvärmepump F370 + S735  

Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet där den leds via kanaler till 
frånluftsvärmepumpen. Frånluften tas från följande rum i bostaden: badrum, 
Wc, Tvätt, kök och förråd/klädförvaringsrum. 
Rumsluften släpps ut när den passerat frånluftsvärmepumpen. Luftens 
temperatur har då sänkts eftersom frånluftsvärmepumpen tagit tillvara på 
energin (värmen) från rumsluften. Frånluftsvärmepumpen försörjer huset 
med både varmvatten och rumsvärme. 
 
Friskluft tas in i huset via ytterväggsventiler (ej förvärmd tilluft)  
Tilluften kommer in via följande rum in i bostaden: sovrum, vardagsrum 
och allrum. I vissa fall även kök och entré. Luft transporteras från rum med 
ytterväggsventiler till rum med frånluftsdon för ett gott inomhusklimat.

Frånluftsventilation, 
tilluftsventiler i yttervägg 

Balanserad 
ventilation, 
förvärmd tilluft

Gäller frånluftvärmepump S735  
med tilluftsaggregat SAM42

Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet där den leds via kanaler till 
frånluftsvärmepumpen. Frånluften tas från följande rum i bostaden: 
badrum, Wc, Tvätt, kök och förråd/klädförvaringsrum. 
Rumsluften släpps ut när den passerat frånluftsvärmepumpen. Luftens 
temperatur har då sänkts eftersom frånluftsvärmepumpen tagit tillvara 
på energin (värmen) från rumsluften. Uteluft tas in i tilluftaggregatet, 
SAM42 och värms vid behov. 
 
Förvärmd friskluft tillförs i rum med tilluftsdon 
Tilluften tillförs i följande rum i bostaden: sovrum, vardagsrum och all-
rum. I vissa fall även matsal och entré. Luft transporteras från rum med 
tilluftdon till rum med frånluftsdon för ett gott inomhusklimat.

Ventilationsinjustering och OVK-besiktning samt projektering ingår 
vid köp av totallösning gällande värme och ventialtion av Svhg.
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PAKET 2: S1155 + FLM + VPB 300L

Nibe S1155, värmepump med separat ackumulatortank 
(Separat ackumulatortank måste kompletteras).
Används endast då ökad varmvattenmängd önskas. T.ex. när 
huset har badkar. Värmepumpen används för både fritidshus 
och bostadshus.
Rekommendationer: 
Tillval till hus över ca 200m2  
Friskluftsventiler i yttervägg (ej uppvärmd tilluft). 
Påfyllnadssats ingår, KB25/32. 
Värmepumpen finns i 3st olika storlekar, anpassas efter 
energiberäkning, 6kW, 12kW och 16kW.

Frånluftsmodul Nibe FLMS45
Placeras ovan bergvärmepumpen. 
Inkl. komplett ventilationskanalpaket.

Varmvattenberedare/
ackumulatortank 
VPB S 300 L (CU)
Varmvattenkapacitet 40° normalläge 
ca 362liter. Duschminuter (10 liter/min) 
ca 36min. VPB 300liter är anpassad 
visuellt att stå bredvid modell F1155.  
*Varmvattenberedare/Ackumulator-
tank finns från 300liter upp till 1000liter.  
*Strl 500liter, 750liter, 1000liter är 
cylinderformade.

PAKET 1: S1255 + FLM  
Standard till hus över ca 200m2

BERGVÄRMEPUMPAR
VÄRME & VENTILATION

BERGVÄRME – PRIS PÅ OFFERT.

Nibe S1255, värmepump med 
inbyggd varmvattenberedare
Värmepumpen används för både 
fritidshus och bostadshus.
Rekommendationer: 
1-plans hus större än 150m² 
2-plans hus större än 200m² 
Friskluftsventiler i yttervägg (ej upp-
värmd tilluft). 
Varmvattenkapacitet 40° normalläge 
ca 240 liter 
Duschminuter (10 liter/min) ca 24min. 
Påfyllnadssats ingår, KB25/32. 
Värmepumpen finns i 3st olika storlekar, 
anpassas efter energiberäkning, 6kW, 
12kW och 16kW.

Frånluftsmodul Nibe FLMS45
Placeras ovan bergvärmepumpen. 
Inkl. komplett ventilationskanalpaket.
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SAVE VTR 300/B  alt SAVE VTR 500
Vägghängt, för placering i varmt 
utrymme. Integrerad styrpanel. För 
boyta upp till 300m². Inkl. komplett 
kanalpaket. Storlek på aggregat 
anpassas vid projektering.
Pris: offert

SAVE VSR 300 alt SAVE VSR 500
Vindsplacerat, för placering i 
kallt utrymme. Extern styrpanel 
(ingår). För boyta upp till 300m². 
Inkl. komplett kanalpaket. Storlek 
på aggregat anpassas vid 
projektering.
Pris: offert

SAVE VTR 150/K
Vägghängt för placering i kök. Integrerad 
spiskåpa. Inkl. komplett kanalpaket. Endast för 
boyta upp till ca 100 m2. Finns i vit eller rostfritt.
Pris: offert

S1255 hämtar upp en del av bergets lagrade sole-
nergi via en kollektor i ett borrat hål i berget.

Berg

S1255 hämtar upp en del av markens lagrade 
solenergi via en nedgrävd markkollektor.

Mark

S1255 hämtar upp en del av vattnets lagrade sole-
nergi via en sjökollektor som förankras i sjöbotten.

Sjö

Så här fungerar S1255
Installationsprincip

FTX, VENTILATIONSSYSTEM

Köldbärare till 
värmepump

Köldbärare från 
värmepump

Foderrör

Grundvattennivå

Aktivt borrhål 
(vattenpelare i berg)

BERGVÄRMEPUMPAR
VÄRME & VENTILATION



58

Ventilation, tilluftsventiler i yttervägg
Så här fungerar NIBE FLM

Ventilation, förvärmd tilluft - FTX

Den varma rumsluften tas in i kanal-
systemet. Den varma rumsluften leds 
via kanaler till frånluftmodulen FLM. 
Rumsluften släpps ut när den passerat 
FLM-modulen. Luftens temperatur har 
då sänkts eftersom frånluftsmodulen 
FLM tagit tillvara på energin (värmen) i 
rumsluften. 

Den varma rumsluften tas in i kanalsys-
temet. Den varma rumsluften leds via 
kanaler till ventialtionsaggregatet, FTX. 
Uteluft tas in i ventialtionsaggregatet, 
FTX. Via en roterande värmeväxlare 
blandas den varma rumsluften med 
den friska tilluften. 

Friskluft tas in i huset via ytterväggs- 
ventiler. (ej förvärmd tilluft). 

Tilluften kommer in via följande rum i 
bostaden: sovrum, vardagsrum och 
allrum. I vissa fall även kök och entré. 
Luft transporteras från rum med ytter-
väggsventiler till rum med frånluftsdon 

Förvärmd friskluft blåses in i rum med 
tilluftsdon. 

Tilluften tillförs i följande rum i bostaden: 
sovrum, vardagsrum och allrum. I vissa 
fall även matsal och entré. Luft trans-
porteras från rum med tilluftdon till rum 

för ett gott inomhusklimat. Bergvärme-
pumpen försörjer huset med både 
varmvatten och rumsvärme.

med frånluftsdon för ett gott inomhus-
klimat. Bergvärmepumpen försörjer 
huset med både varmvatten och 
rumsvärme.

VENTILATIONSSYSTEM
VÄRME & VENTILATION
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SOLCELLSPAKET: NIBE PV   

Solcellspanelerna är eleganta ”All 
black” paneler med heltäckande 
svart design. NIBE PV tar effektivt till 
vara på solljuset och omvandlar det 
till elektricitet. 

LEK

LEK

4 532

HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L

1
6 7 8 9 10 11 2 TR HK

AIA 566

LEK

Solcellspaket NIBE PV
Följande komponenter ingår:
Solcellspaneler, aluminiumskenor, montageklämmor, takfästen 
och växelriktare (monteras på vind eller i huset).
Pris: Offert

SOLCELLER
VÄRME & VENTILATION

Solcellspaketet ansluts till din NIBE 
värmepump för en maximerad energi-
effektivitet. Många gånger neutraliseras 
värmepumpens energiåtgång.

Tillsammans med NIBE tar vi fram ett 
förslag för just ditt hus. Faktorer som 
påverkar storleken på förslaget är, 
takytan i lämpligt väderstreck och 
vart i landet huset byggs.
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Golvvärmefördelarskåp
Inbyggt golvvärmefördelarskåp ingår. 
Slutgiltig placering sker vid projektering.

Ingjutning platta på mark
Komplett med slangar och rörhållarskenor. 
Matarledning från värmepump till 
fördelarskåp finns som tillval.

Inspackling på daladekk bjälklag 
Komplett med slangar och rörhållarskenor.
Matarledning från värmepump till 
fördelarskåp finns som tillval.

GOLVVÄRME
VÄRME & VENTILATION

Träsystem på träbjälklag
Komplett med slangar, spårade spånskivor (ej våtut-
rymmen) och golvvärmeplåtar. Matarledning från 
värmepump till fördelarskåp finns som tillval.

Rumsreglering med trådbundna vita 
termostater, anpassat av leverantören.

Termostat
Svart. Trådbunden.
Tillvalspris: 1500:-/hus.

Digitala termostater, touchskärm
Trådbundna.
Tillvalspris: 2105:-/hus. Vit.
Tillvalspris: 2500:-/hus. Svart.
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WaterFuse - Villa: En komplett vattenfelsbrytare för villan
Orolig för att ditt hem har dolda vattenskador som du inte 
känner till? WaterFuse – Villa är ett komplett system som 
minimerar risken för vattenskador i enfamiljshus.

Systemet upptäcker effektivt vattenläckage, till och med så 
pass minimala mängder som 5 ml/h. Vattenfelsbrytaren 
Stänger automatiskt av vattnet vid vattenläckage.

Centralenheten. Placeras i anslutning till huvudvattenkra-
nen. Här kan du slå på och av vattnet, göra inställningar, se 
aktuellt vattentryck och få information om aktuell status i 
ditt vattensystem. Centralenheten kan även kopplas mot ditt 
huslarm eller fjärrstyrning vilket ytterligare ökar tryggheten.

Vattenenheten. Monteras på vattenledningen direkt efter 
huvudvattenkranen. Har en avstängningsventil och en elek-
tronisk tryckgivare. Mjuk stängning/öppning för att undvika 
tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.

Fjärrenheten. Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av och 
slår på vattnet i huset. Du kan också välja fördröjd avstäng-
ning. Har du tryckfall i ditt vattensystem så indikeras detta av 
en lysdiod och en ljudsignal. Vattnet kan ändå slås på medan 
felet undersöks och eventuellt åtgärdas.

Vattendetektorer. Placeras under exempelvis diskmaskin, 
tvättmaskin och lämpliga platser där vatten kan samlas 
vid en eventuell vattenläcka. Tre sensorer medföljer varje 
detektor. Signalerar trådlöst till centralenhet/vattenenhet 
vid minsta läckage. Vattnet stängs av och du riskerar ingen 
stor och dyr vattenskada. När temperaturen understiger 5 
grader sänder den över temperaturvärdet till centralenheten 
för ev. vattenavstängning. I centralenheten anges vid vilken 
temperatur vattnet ska slås av. 

1.

2.

3.

4.

Paket: Vattenfelsbrytare villa
Paketet innehåller centralenhet och 
vattenenhet.
Tillvalspris: 7217:-

Paket: Vattenfelsbrytare villa komplett
Paketet innehåller centralenhet, vattenenhet, fjärrenhet 
och vattendetektorer.
Tillvalspris: 9623:-

PAKET: Vattenfelsbrytare villa   PAKET: Vattenfelsbrytare villa komplett  

1.1. 2. 2. 3. 4.

VATTENFELSBRYTARE
VÄRME & VENTILATION
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Portöppnare ProMatic
Ingår.

Fjärrkontroll 
HSE 2 BS
Ingår.

Kodlås 
FCT 10-1 BS
Tillvalspris: 1051:-

Invändig 
tryckknapp 
FIT 2-1 BS
Tillvalspris: 921:-

Extra Fjärrkontroll 
HSE 2 BS
Tillvalspris: 862:-

GARAGEDÖRRAR

Porten går även att få 
i 15 st standardfärger
Tillvalspris: 4787:-

Aluminiumgrå RAL 9007
Silver Metallic RAL 9006
Jordbrun RAL 8028
Lerbrun RAL 8003
Ockrabrun RAL 8001
Fönstergrå RAL RAL 7040
Ljusgrå RAL 7035
Stengrå RAL 7030
Antracitgrå RAL 7016
Grangrön RAL 6009
Mossgrön RAL 6005
Duvblå RAL 5014
Stålblå RAL 5011
Rubinröd RAL 3003
Ljust elfenben RAL 1015

LPU 42 Garageport 
(BxH) 2500X2125 mm
M-profil Vit
Montage, 5 mil från närmaste 
återförsäljare, ingår.

Garageport Insjön GP1 
Inklusive trycke, cylinder och 1st dörrbroms, (montage ingår ej).
Tillvalspris: 0:-

Valfri kulör
Pristillägg 

4489:-
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Provtryckning / 
Lufttäthetsmätning 

Varför lufttätt?
Lufttäthet – en förutsättning för 
väl fungerande byggnader.

Genom att bygga hus med god 
lufttäthet ökar man förutsätt-
ningarna att få energieffektiva 
byggnader med god innemiljö.

Länsförsäkringar

Ditt husbygge är försäkrat redan 
när du tecknar köpeavtalet. 

Försäkringen gäller i ett år efter 
husleveransen.

Försäkringen ger skydd mot
• Brand
• Stöld & Skadegörelse
• Läckage
• Storm, hagel och snötryck
• Skada på installation
• Ansvar
• Rättsskydd

Färdigställandeförsäkring 

Vilken typ av försäkring 
handlar det om?

Färdigställandeförsäkring, gäller enligt 
Lag om färdigställandeskydd. 

Försäkringen gäller om entreprenör går i konkurs eller om 
det finns rätt att häva enligt 29 § Konsumenttjänstlagen.

Vad ingår i försäkringen?

Extrakostnader som kan uppstå när entreprenör går i konkurs.

Extrakostnader som kan uppstå när det föreligger rätt att 
häva avtalet enligt 29 § Konsumenttjänstlagen.

Försäkringsbelopp är 10 % av avtalssumman.

Försäkringen omfattar de/det entreprenadavtal som är 
upptagna i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller utan självrisk.

TRYGGHET 
SOM STANDARD

Kontroll- och slutbesiktning

När det är dags för slutbesiktning är det inte långt kvar. Det sista 
du gör innan det är dags att köra flyttlasset är en besiktning 
av ditt hus för att se till att det är helt färdigt att bo i. Även en 
kontrollbesiktning som är tänkt att utföras några veckor innan 
slutbesiktningen ingår.

Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk 
besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett 
korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

Nybyggnadsförsäkring 

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Nybyggnadsförsäkringen gäller för skador på den försäkrade 
byggnaden som beror på fel i utförandet, fel i material och fel 
i konstruktion. 

Försäkringen är en objektsförsäkring och följer med huset i 
tio år från slutbesiktningen.

Vad ingår i försäkringen?

Ersättning för skada som orsakats av fel, samt det fel som 
orsakat skadan, som hänför sig till de avtal som angivits i 
försäkringsbrevet.

Skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden, och 
skälig kostnad för att avhjälpa det fel som orsakat skadan.

Skälig utredningskostnad om Gar-Bo godkänt utredningen 
och det finns en ersättningsbar skada.
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SMARTA HEM

Mediacentral
Home Line™ ansluts till Internet för maximal funktion via 
vår abonnemangsfria molnlösning. Produkten är inte 
beroende av internet för lokala funktioner i huset och 
allt styrs som det brukar via vanliga tryckknappar.

Elcentral
Home Line™ levereras monterad i elcentralen till ditt 
hus och en stor del av husets tekniska installationer 
går via produkten.

Styr ditt hem
Med vanliga tryckknappar, vår app eller Google 
Assistenten styr du enkelt ditt hems funktioner.

1

2

3

4

5

6

HUR FUNGERAR DET?

Uppkopplat hem
Med vår abonnemangsfria molnlösning kan du integrera 
olika tredjepartsprodukter som i symbios skapar det 
verkligt smarta hemmet.

Full kontroll
Med vår avgiftsfria app har du tillgång till ditt hus oavsett 
var i världen du befinner dig. Huset skickar aviseringar 
direkt till din smartphone om något inträffar som du 
behöver veta. Appen finns för både Android och iOS.

Lägg till fler hem
Flexibiliteten i Home Line™ och molnlösningen gör att 
du enkelt kan lägga till fler hem och därmed få smarta 
funktioner även för fritidshuset eller lägenheten i stan.
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Pris: 38.288:-

Pris: 53.521:-

Pris: 28.996:-

PAKETERBJUDANDE
SMARTA HEM

Ditt smarta hem 
system är installerat 
och förprogrammerat 
med funktioner enligt 
specifikation. Skanna 
QR-koden för mer 
information.
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