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ALLT ÄR MÖJLIGT



”VALEN OCH TILLVALEN FÖRHÖJER KÄNSLAN OCH GER EN  
PER  SONLIG HELHET. NÄR DU BYGGER HUS HAR DU MÖJLIGHET  
ATT HANDPLOCKA DIN HEMMILJÖ OCH FLYTTA IN I DIN  
ALLDELES EGNA DRÖM.”

JOAKIM WESTERDAHL, PLATSCHEF

32

ALLT ÄR MÖJLIGT



DINA VAL SKAPAR ETT UNIKT HEM

Ett hem präglas inte bara genom de stora besluten, som boyta, planlösning och antal våningsplan. Även inred-
ning, utrustning och material – både inomhus och utomhus – spelar en stor roll när det gäller trivsel och funk-
tionalitet. Din unika kombination av val skapar ett personligt hem.
     I denna katalog hittar du exempel på vårt standard- och tillvalssortiment. Våra leverantörer är noga utvalda 
och tillhör de ledande i landet. Det är också värt att påpeka att utgångsstandarden i våra hus är så hög att den 
ofta erbjuds som tillval hos andra husleverantörer.
     Hela vårt koncept bygger på valfrihet där du kan påverka ditt nya hem in i minsta detalj. Vill du istället välja ett 
alternativ från någon annan leverantör är du naturligtvis fri att göra det. I vår värld är allt möjligt!
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HOS OSS KAN DU SE IN I FRAMTIDEN

Tänk om man i förväg kunde veta hur det kommer att bli. Visst skulle det vara enklare och tryggare att ta 
beslut då? Hos oss har du den möjligheten. I vårt showroom i Bergstena, norr om Alingsås, kan du i lugn 
och ro bekanta dig med en mängd alternativ, för både insidan och utsidan av ditt hus. Se, kläm och känn 
på olika typer av fasader, tak, golv, dörrar, fönster, kök och badrum. Valen och tillvalen gör huset till ditt 
alldeles egna hem. Att få bestämma allt, i såväl stort som smått, är utan tvekan en del av tjusningen med 
att bygga hus. Vi vill göra det lätt för dig att ta de beslut som gör dig nöjd i det långa loppet.
     Utställningen är unik för branschen och sträcker sig över hela 300 m2. Här finns också ett minihus där 
barnen kan leka och se på film medan du i din egen takt bekantar dig med alla valmöjligheter. Ett besök i 

vårt showroom brukar vara uppskattat av både stora och små husbyggare.
     Så boka ett personligt möte där vi går igenom alternativen. På så vis får du en god uppfattning om hur 
olika lösningar och materialval skulle kunna fungera hemma hos dig. Vi vågar lova att det kommer att ge 
dig många intressanta idéer och uppslag om hur du kan utforma ditt framtida hem. Dessutom har flera av 
oss själva byggt hus och ger dig gärna praktiska tips och råd om vad som är bra att tänka på i samman-
hanget. Ställ alla frågor du kan komma på och låt dig inspireras inför din husresa.
     Varmt välkommen till vår utställning i Bergstena och upptäck den smidiga vägen att skapa huset du 
älskar att bo i!
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#mittiskogen 
      

kök 
      

DET ÄR ROLIGARE ATT LAGA MAT I ETT FINT KÖK OCH VEM 
VET, KANSKE SMAKAR DEN BÄTTRE OCKSÅ. LÅT KÖKET BLI 
EN TRIVSAM OCH PRAKTISK MEDELPUNKT DÄR BÅDE KROPP 
OCH SJÄL FÅR NÄRING, OAVSETT OM DU ÄR MÄSTERKOCK 
ELLER VARDAGSLAGARE.
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KÖK - LUCKOR KÖK - LUCKOR

10 11

Land Vit 0500 (standard)

Kust Design Ljusgrå (tillval)

City Drivved Ljus (tillval)

HOS OSS FINNS  

ALLA MÖJLIGHETER ATT 

SKAPA ETT PERSONLIGT 

OCH FUNKTIONELLT KÖK. 

FLER VAL HITTAR DU PÅ 

ELECTROLUXHOME.SE



KÖK - HANDTAG KÖK - HANDTAG

12 13

ETT HANDTAG  
SKA INTE BARA VARA  

FINT ATT SE PÅ OCH  

PASSA STILEN. DET SKA 

KÄNNAS SKÖNT ATT  
TA I OCKSÅ.

A   HANDTAG STANDARD
Brohult svart/krom

D. HANDTAG TILLVAL
Pomerans antik look

E. HANDTAG TILLVAL
Wasabi rostfri
(standard för garderober, städ- och 
linneskåp)

B. HANDTAG TILLVAL
Dill rostfri 

C. HANDTAG TILLVAL
Korint antik look

Handtag Helix med bricka (tillval) Herrgård Ljusgrå (tillval)

Fler handtag hittar du på www.electroluxhome.se



KÖK - BLANDARE OCH BÄNKSKIVOR KÖK - BÄNKSKIVOR OCH  DISKBÄNKAR

A   BLANDARE STANDARD
Tapwell RT2 184 
Blyfri köksblandare RT2 184 med 
rund pip och diskmaskinsavstäng-
ning ur objektserien RoundT.  
Pipen går att begränsa till 60, 90, 
120, 160 eller 180 graders svängradie. 
Energiklass B.

B. BLANDARE TILLVAL
Tapwell FBLV180

C. BLANDARE TILLVAL
Tapwell ARM887

D. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX K5

A   BÄNKSKIVA LAMINAT STANDARD
30 mm laminat 606 ljus betong

D   BÄNKSKIVA LAMINAT STANDARD
30 mm laminat 627 ljusgrå marmor

E   BÄNKSKIVA LAMINAT STANDARD
30 mm laminat 252 rot

B   BÄNKSKIVA LAMINAT STANDARD
30 mm laminat 629 natur ek

C   BÄNKSKIVA LAMINAT STANDARD
30 mm laminat 631 terrazzo beige

F. BÄNKSKIVA MASSIVTRÄ TILLVAL 
Ek oljad

I. BÄNKSKIVA GRANIT TILLVAL 
Nero Assoluto blank polerad

A   DISKBÄNK STANDARD 
Intra Horizion HZ 815 DM 
Planlimmad i laminat

B. DISKBÄNK TILLVAL 
Intra Linea 5040 

J. BÄNKSKIVA GRANIT TILLVAL 
Grå Bohus blank polerad

K. BÄNKSKIVA GRANIT TILLVAL 
Steel gray satäng

G. BÄNKSKIVA MASSIVTRÄ TILLVAL 
Ask mörkbets hårdvaxoljad

H. BÄNKSKIVA MASSIVTRÄ TILLVAL 
Ek vintage hårdvaxoljad

E. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX K7

VILKEN BÄNKSKIVA ÄR DIN
FAVORIT? VÄLJ FRITT
BLAND SENTENSMÖNSTER.

14 15

Fler diskbänkar hittar du på www.electroluxhome.se

Rostfri måttanpassad diskbänk (tillval)



B. KYLSKÅP TILLVAL
Electrolux ERE8000W/X 
Med multiflowtekniken håller 
alla hyllor samma optimala 
temperatur. Justerbara, 
halvdjupa glashyllor som ger 
förvaring med maximal flexi-
bilitet. Maten kyls ner snabbt 
och håller därmed längre. 
Ledbelysningens lysdioder 
gör att kylen förbrukar mindre 
energi.

C. KYLSKÅP TILLVAL
AEG RKE83925MX 
Vitt eller rostfritt kylskåp från 
AEG som är utrustat med  
MultiFlow-teknik. Multi-
Flow-tekniken ger ett jämt 
luftflöde i hela kylen vilket 
skyddar maten från snabba 
förändringar i temperatur eller 
fuktighet vilket leder till att 
dina varor håller sig färska 
längre.

D. KYLSKÅP TILLVAL
Inbyggnadskyl
Electrolux LRB3DE18S 
En extremt tyst kyl i vitt från 
Electrolux med TasteGuard® 
luftfilter som filtrerar luften 
och tar bort dålig lukt. Använd 
kylskåpets SpacePlus®-låda 
till förvaring av frukt och grönt 
och FreshZone® lådan till 
kött och fisk för ännu bättre 
hållbarhet. Energiklass A++. 

KÖK - KYL KÖK - FRYS

A   KYLSKÅP STANDARD
Electrolux ERF4114AOX
• FreeStore® - för jämnare 

temperatur i hela kylen
• Shopping-funktion -  

snabbkyler
• Optimal grönsakslåda  

på skenor

A   FRYSSKÅP STANDARD 
Electrolux EUF2748AOX
• Smidig styrning via  

LCD-display
• Snabbinfrysning
• 3 extra stora lådor och  

exklusiva glashyllor

B. FRYSSKÅP TILLVAL
Electrolux EUE8000W 
A++, 243L, H:1850mm, 
FrostFree, Elektronisk, 4 lådor, 
CustomFlex, Framifrån  
justerbara bakhjul.

C. FRYSSKÅP TILLVAL
AEG 82925NX 
Frys från AEG som är utrustad 
med FrostFree, NoFrost- 
teknologin säkerställer att det 
inte bildas någon is i frysen. 
Så du behöver aldrig mer 
frosta av den och får plats för 
mer mat. Invändiga LED-lampor 
hjälper även till att lysa upp 
alla skrymslen så att du enkelt 
hittar det du letar efter.

D. FRYSSKÅP TILLVAL
Inbyggnadsfrys 
Electrolux LUT6NF18S 
Helintegrerad frys som döljs 
bakom en snickerilucka.  
Med automatisk avfrostning 
slipper du tänka på att frosta 
av. Praktisk LCD-display och 
snabbinfrysningsfunktion 
med automatisk återgång. 
Temperaturlarm med ljus  
och ljud.

16 17



A   INBYGGNADSHÄLL STANDARD
Electrolux HOI620S 
60 cm Induktionshäll med Induk-
tionszoner 2x14, 5 + 1x21 + 1x18 cm; 
Direct Touch; booster; inbyggnadsmått 
BxDxH: 560x490x60, svart,  
Green Range.

C. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL  
Electrolux HOF9000
Fyra zoner med booster för snabbare 
uppkokning, en zon är extrastor på 
24 cm. Induktionshällen är bred, 
har ECO-timer och 3-stegsrest-
värmevisning för energisnålare 
matlagning.

D. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL
Electrolux HOX850MF 
80 cm, Induktion, Flexibridge + 2 Wind-
mill zoner (32 cm zon), Slider touch 
kontroll, H2H funktion, fasad i framkant, 
installation: On top.

E. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL
Electrolux EIS8648 
80 cm, SensePro, induktionshäll, 4 Windmillzoner, DirectAccess, displayfärg: röd och vit, 
Hob²Hood, Bridge-funktion, timer, nedräkningstimer, ECO-timer, Stop&Go -funktion,  
ram: glaset fasat i framkant, installation: ovanpåliggande.  

KÖK - DISKMASKINER OCH INBYGGNADSHÄLLAR KÖK - DISKMASKINER OCH INBYGGNADSHÄLLAR

A   DISKMASKIN STANDARD
Electrolux ESF7000X3 
• TimeManager - för halverad 

disktid, samma goda resultat
• AutoFlex - anpassar tid och  

elförbrukning efter diskmängd
• AirDry - automatisk  

lucköppning för naturlig 
torkning

B. DISKMASKIN TILLVAL
Electrolux ESF8000W/X3 
RealLife, 13 kuvert, 44 dB(A), 
A+++/A/A, 5 temperaturer, 6 
program, Innerbelysning,  
Amber display, SprayZone, 
Aqua control, AirDry, Färg: Vit.

C. DISKMASKIN TILLVAL
Diskmaskin för inbyggnad 
Electrolux HOF9000
• Display QuickSelect
• TimeBeam® - visar kvar-

varande tid på golvet framför 
maskinen via en ljusstråle

• SatelliteClean - innovativ 
spolarm för rengöring i  
varje hörn

• AirDry - automatisk  öppning

D. DISKMASKIN TILLVAL
Diskmaskin för inbyggnad 
Electrolux EEG8000
• Display QuickSelect
• TimeBeam® 
• SatelliteClean 
• SoftGrip-funktion - för säker 

och ren disk, även för finglas
• Invändig belysning för maxi-

mal synlighet
• AirDry - automatisk öppning

18 19

B. INBYGGNADSHÄLL TILLVAL
Electrolux HOF8000
Infinite induktionshäll med fyra 
zoner varav två med automatisk 
kastrullavkänning för större flexibilitet. 
Alla zoner har booster för snabbare 
uppkokning. Hällen har ECO-timer och 
3-stegsrestvärmevisning.



B. FLÄKT, TILLVAL
Electrolux EFT6566OX 
Spisfläkt med extremt låg ljudnivå 
vilket innebär att du slipper bli störd 
under matlagningen. Hög kapacitet 
säkerställer att ditt kök blir fritt från 
matos även vid intensiv matlagning.

C. FLÄKT, TILLVAL
Electrolux KFTB19X 
Spisfläkt med mycket bra kapacitet, 
matchar Electrolux inbyggnadsproduk-
ter i premiumsegmentet.

D. FLÄKT, TILLVAL
Fjäråskupan Blender 
Med sitt charmiga retro-stuk är Blender 
en kupa för den som vill ge sitt kök en 
personlig karaktär. De runda formerna 
ger ett mjukt intryck och står i snygg 
kontrast mot kökets raka linjer. 

G. FLÄKT, TILLVAL
Fjäråskupan Index 
Index ger dig ett riktigt bra arbetsljus 
med sin LED-belysning och den 
rundade, tunna fronten ger dig en god 
överblick av spisen.

H. FLÄKT, TILLVAL
Fjäråskupan Ikon 
Ikon är en frihängande köksfläkt med 
en enkel glasdetalj och rund skorsten. 
Den rena formen ger köket en känsla 
av rymd.

E. FLÄKT, TILLVAL
Fjäråskupan Rustik 
Rustik är en tålig kupa. Med sin 
vertikala och böjda form fångar den 
upp stekos och ger dig gott om plats att 
dofta på såsen utan att slå i huvudet.

KÖK - FLÄKTAR KÖK - FLÄKTAR
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A   FLÄKT, STANDARD
Electrolux LFT429X 
Väldesignad fläktkupa som matchar 
Electrolux övriga sortiment 90 cm 
rostfri.

F. FLÄKT, TILLVAL
Fjäråskupan Diskret 
Diskret är kupan som verkar i det tysta. 
Först när glasskivan fälls ut blir den 
märkbar i ditt kök. Glasskivan främjar 
fläktens uppsugningsförmåga och ger 
samtidigt klar sikt över matlagningen.

FLÄKTEN SKA  
VARA EFFEKTIV OCH  

FUNKTIONELL OCH ÄVEN 

KOMMA BRA ÖVERENS  
MED DEN ÖVRIGA  

KÖKSINREDNINGEN.



A   INBYGGNADSUGN STANDARD
Electrolux CKB400X 
Med varmluftsugn CKB400X från 
Electrolux tillagar du maten enkelt och 
smidigt efter dina önskemål. Ugnen har 
många praktiska ugnsfunktioner som 
grill och gratinering. 

C. MIKROVÅGSUGN TILLVAL
Electrolux KMFD264TEX  
Effektiv mikro för inbyggnad över ugn. 
Mikrovågsugnen har en mikrovågs-
effekt på 900W och fem olika effekt
lägen. Använd funktionen för grill för 
att ge dina rätter en härligt krispig och 
gyllene yta och saftig insida. 

D. MIKROVÅGSUGN/UGN TILLVAL
Electrolux KMK86100OM  
Kombinations mikro/ugn.  
Undervärme, upptining, grill, över/ 
undervärme, gratinering, varmlufts- 
grill, mikrovågor, pizza, paj, varmluft, 
övervärme, över/undervärme.

B. INBYGGNADSUGN TILLVAL
Electrolux CKC7000X  
• SteamBake-ugn - tillför ånga för 

krispig yta och mer volym vid 
brödbakning

• Matlagningssensor - mäter  
temperatur, signalerar vid önskad 
värmenivå och stannar matlagningen

• Cirkulation av luften i hela ugnen för 
en jämn uppvärmning

• Katalysrengöring - oxiderar fett och 
smuts automatiskt

C. INBYGGNADSUGN TILLVAL 
Electrolux CKP9000X  
SteamCrisp, energiklass: A+, volym: 
72 l, pyrolysrengöring, matlagnings-
termometer, alarm och avstängning, 
elektronisk touch med pop out vred, 
temperaturspann: 30°C - 300°C, tele-
skopskenor. Inbyggnadsmått (HxBxD)
(mm): 600x560x550. Färg: Rostfri.

D. INBYGGNADSUGN TILLVAL
Electrolux BSK89223OM 
Souvide-ugn i toppklass. SteamPro för 
värme, ånga eller i kombination.  
Med fyra ångnivåer och SousVide lagar 
du mat i toppklass.

A   MIKROVÅGSUGN STANDARD 
Electrolux LMS4253TMX 
Vår mikrovågsugn med grill är det 
snabba och enkla sättet att laga de 
flesta av dina favoriträtter. Förutom att 
du kan göra allt som du förväntar dig 
från en traditionell mikrovågsugn, ger 
den extra grillfunktionen dig ännu mer.

B. MIKROVÅGSUGN TILLVAL
Electrolux LMS2173EMW 
Mikrougn för grunt väggskåp. Med denna mikrougn kan du enkelt värma, tillaga eller 
tina din mat. Den smidiga avfrostningsfunktionen gör att du snabbt kan tina frysta livs-
medel. Mikrovågsugnen har en effekt på 700W och fem effektlägen för att passa dina 
behov. Tack vare timern kan du justera tiden med ett knapptryck för perfekt resultat.

KAFFEMASKIN TILLVAL  
Electrolux KBC65X Integrerad  
kaffemaskin

VÄRMELÅDA TILLVAL  
Electrolux KBD4X Värmelåda 
för tallrikar och porslin

VINKYLSKÅP TILLVAL  
Electrolux ERW0673AOA  
Smidig vinkyl som gör att du kan kyla 
viner även i de minsta köken. LED- 
belysning och glas med UV-skydd gör 
att dina flaskor skyddas från externt 
ljus men är synliga utifrån.

KÖK - UGNAR OCH MICROVÅGSUGNAR KÖK - MICROVÅGSUGNAR OCH ÖVRIGA VITVAROR
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Jura kaffemaskin (tillval)



#mittiskogen 
      

bad 
      

EN OAS FÖR LEDIGA STUNDER OCH PLATSEN DÄR DU TAR 
HAND OM HÄLSA OCH VÄLMÅENDE. BADRUMMET FYLLER 
FLERA FUNKTIONER OCH KAN BLI ETT AV HUSETS MEST 
PERSONLIGA RUM MED HJÄLP AV EN HANDFULL GODA  
IDÉER OCH GENOMTÄNKTA DETALJER.
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BAD - INREDNING BAD - INREDNING

A. BADRUMSINREDNING TILLVAL
Sentens Bad Liv Mörk 
med 2 lådor 1000 mm, spegel och  
belysning. Högskåp höjd 1728 mm  
bredd 400 mm.

B   BADRUMSINREDNING STANDARD
Sentens Bad Liv 0207  
800 mm vit med Spegel Bad Liv,  
800x704 mm med Lightpack 766.
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Fler badrumsinredningar hittar du på www.electroluxhome.se



A   BLANDARE STANDARD
Tapwell RT2 071 
Blyfri tvättställsblandare. Kombineras 
med bottenventil. Energiklass A.

B. BLANDARE TILLVAL
Tapwell Classic VLV065

C. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX B5

BAD - BLANDARE OCH WC-STOLAR BAD - BLANDARE OCH WC-STOLAR

A   WC-STOL STANDARD 
Ifö 6260 Spira   
Dolt s-lås Rimfree.

C. WC-STOL TILLVAL 
Ifö Spira 6275
Vägghängd, mjuk sits  
inkl. inbyggd fixtur.  

B. WC-STOL TILLVAL 
Ifö Spira 6293
Vägghängd WC, inkl. inbyggd fixtur.  

D. BLANDARE TILLVAL
Mora MMIX Tronic
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D. DUSCHVÄGG TILLVAL
Macro Empire hörn
Empire är med sina alumin-
iumprofiler runt hela glaset 
och 6 mm härdat klarglas en 
robust dusch med industriell 
design. Empire är till för dig 
som vill skapa dramatik och 
kontrast i ditt badrum. I Empire 
duschserie kan du välja med 
eller utan avtagbara spröjs. 

BAD - DUSCH BAD - BADKAR

E. BADKAR TILLVAL 
Macro badkar Living
Ett vackert och stabilt badkar i akryl, precis lagom för en person. De mjukt rundade 
formerna är både estetiskt tilltalande och ger skön komfort. Kan kompletteras med 
Spirit eller Grace badkarsvägg. Levereras med front och avloppsats. Baddjup 42 cm. 
Volym: 275 L, helt fyllt badkar, nominell badvolym 150 L. Storlek: 158x75 cm.  
Vikt 37 kg. Utan bräddavlopp.
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F. BADKAR TILLVAL
Macro badkar Divine
Ett litet badkar i akryl, perfekt för dig med litet utrymme men som 
både vill kunna bada och duscha. Höger eller vänsterutförande. 
Kan kompletteras med en gavel och Spirit eller Grace badkarsvägg. 
Levereras med front och avloppsats. Baddjup 42 cm. Volym: 322 L, 
helt fyllt badkar, nominell badvolym 188 L. Storlek: 160x70/85 cm. 
Vikt 42 kg. Utan bräddavlopp. 10-års garanti.

G. BADKAR TILLVAL
Macro badkar Pure
Pure är ett modernt badkar tillverkat i genuin gjutmarmor som 
gör att ditt badvatten hålls varmt längre. Ytan har en hög finish 
som underlättar rengöring. Badkaret har en unik form och 
stabilitet som ger bästa komfort. Levereras med avloppsats. 
Baddjup 46 cm. Volym: 370 L, helt fyllt badkar, nominell bad-
volym 225 L. Storlek 160x70 cm. Vikt 85 kg. 20-års garanti.

A   TAKDUSCH STANDARD
Hans Grohe Raindance  
S Showerpipe 240 2jet med 
termostat Comfort.
Ytskikt: krom.

B   DUSCHVÄGG STANDARD 
Macro Rund Spirit Screen 
duschhörna
Spirit Rund är en exklusiv 
duschhörna där dörrarna 
kan vikas både inåt och utåt. 
Samtliga våra Spirit är enkla 
att montera och är vändbara, 
70x90 blir enkelt 90x70 
vid monteringen. Anpassad 
för rörgenomföring och kan 
kompletteras med extra 
påbyggnadsprofil. 

C   DUSCHVÄGG STANDARD
Macro Spirit hörn rak  
duschhörna
Med dörrar som kan vikas 
både inåt och utåt. Samt-
liga våra Spirit är enkla att 
montera och är vändbara, 
70x90 blir enkelt 90x70 
vid monteringen. Anpassad 
för rörgenomföring och kan 
kompletteras med extra 
påbyggnadsprofil. 



inomhus
      

STIG IN OCH ANDAS UT. DU ÄR HEMMA NU – PÅ RIKTIGT. 
HAR DU TILLÅTIT DIG ATT GÖRA JUST DE VAL SOM SLÅR  
AN EN TON HOS DIG ÄR DET FÖRMODLIGEN SÅ DU KÄNNER 
NÄR DU LANDAR INNANFÖR HEMMETS DÖRRAR. UNNA  
DIG DEN KÄNSLAN.
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INOMHUS - DÖRRAR OCH HANDTAG INOMHUS - DÖRRAR OCH HANDTAG

Som standard har karm och dörr kulör NCS S 0502-Y. Annan kulör/material mot tillägg. Stockholm är vår standard på handtag, men byt gärna till valfritt handtag utan pristillägg. Ytbehandling aluminium/silvernyans som 
standard men annan kulör/ytbehandling finns att få mot tillägg.

A   INNERDÖRR STANDARD
Contur 1

C. INNERDÖRR TILLVAL
Massiv 3

D. INNERDÖRR TILLVAL
Massiv 4

E. INNERDÖRR TILLVAL
Contur 3

F. INNERDÖRR TILLVAL
Contur runt fönster

B   INNERDÖRR STANDARD
Kompakt slät

G. SKJUTDÖRR TILLVAL
Skjutdörr Pocketkarm

H. DUBBELDÖRR TILLVAL
Dubbeldörr SP8

I. DUBBELDÖRR TILLVAL
Dubbeldörr Massiv 4
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Fler handtag hittar du på www.hoppe.com

A   HANDTAG STANDARD
Hoppe Bonn

B   HANDTAG STANDARD
Hoppe Copenhagen

C   HANDTAG STANDARD
Hoppe Houston

D   HANDTAG STANDARD
Hoppe New York

E   HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm

F   HANDTAG STANDARD
Hoppe Vitoria



INOMHUS - LISTVERK INOMHUS - LISTVERK

Foder används för att täcka skarven mellan karm och vägg och ger en snygg inramning till dörrar och fönster. Foderlisten har två runda 
kanter och kupad baksida. Levereras vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.

Sockel används för att täcka skarven mellan vägg och golv och ger en fin inramning till golvet. Sockellisten har en rundad kant och en 
fasad. Levereras vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.

C. FODER TILLVAL
15×95 Furu vit 287

D. FODER TILLVAL
21×95 Furu vit West

E. FODER TILLVAL
15×95 Furu vit 239

C. SOCKEL TILLVAL
  21×120 Furu vit West  

D. SOCKEL TILLVAL
15×95 Furu allmoge vit 310 

E. SOCKEL TILLVAL
15×95 Furu vit 339

Taklist används i övergången mellan tak och vägg. Taklister används för att täcka springor och visar tydligt var taket börjar. Levereras 
vitmålad på fingerskarvad råvara av kvistfri furu från fabrik och kan monteras direkt.

C. TAKLIST TILLVAL
20×69 Furu vit, Hålkäl 

D. TAKLIST TILLVAL
21×69 Furu vit 362  
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A   FODER STANDARD
12x56 mm Furu slät vit,  

Artikel 2008

B   FODER STANDARD
15×69 Furu allmoge vit 286

A   SOCKEL STANDARD
12x56 mm Sockel Furu slät vit,  

Artikel 2204

B   SOCKEL STANDARD
15×69 Furu allmoge vit 308 

A   TAKLIST STANDARD
15×56 Furu vit, Hålkäl

B   TAKLIST STANDARD
15×56 Furu vit, Svanhals 



C. GOLV TILLVAL
Ek Taranto
Vitpigmenterad mattlackad 3-stav 
med måttliga färgvariationer. Får 
innehålla mindre kvistar.

D. GOLV TILLVAL
Nouveau-serien
Pigmenterad och mattlackad 
planka/1-stav med bas på ekens 
alla naturliga färgvariationer. Får 
innehålla stora kvistar, både vita och 
svarta. Borstad, vissa med fasade 
kanter. Ekens skönhet förstärks när 
den borstas, infärgas och brädan ges 
fasade kanter. 

F. GOLV TILLVAL
Ek Alba / EK Vigo
Alla naturligt förekommande varia-
tioner i träets färg tillåts, från ljus till 
mörkbrun. Ytved kan förekomma. 
Produkten har stora, svarta kvistar 
och sprickor. Kvistar och sprickor 
förekommer i varierande storlek och 
antal.

E. GOLV TILLVAL
Ek Rochford 
Mattlackad planka/1-stav i rustik stil 
med ekens alla naturliga färgvaria-
tioner. Får innehålla stora kvistar och 
sprickor. Borstad med mikrofasade 
kanter. Alla naturligt förekommande 
variationer i träets färg tillåts, 
från ljus till mörkbrun. Ytved kan 
förekomma. Produkten har stora, 
svarta kvistar och sprickor. Kvistar 
och sprickor förekommer i varierande 
storlek och antal.

INOMHUS - GOLV OCH TAK INOMHUS - GOLV OCH TAK

MASSIV T-LIST 58X17MM
T-lister används vid övergångar 
mellan golvytor i samma höjd. 
Flexibelt system för olika golvhöjder, 
14-20 mm inkl. underläggsmaterial. 
Levereras med en metallskena som 
skruvas fast i underlaget där listen 
sedan kläms fast. Vid högre golvhöjd 
används medföljande passbit.

C. INNERTAK TILLVAL
Finsågad slätspont från Norrlandsträ

D. INNERTAK TILLVAL
Borstad slätspont från Norrlandsträ

E. INNERTAK TILLVAL
Pärlspont från Norrlandsträ

Nouveau Blonde Nouveau Greige
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Hos Kährs finns en mängd olika valmöjligheter på såväl utförande som olika träslag. Kährs har jobbat med trä i mer än 150 år och är idag 
en av de äldsta tillverkarna av trä- och parkettgolv i världen.

B. INNERTAK, TILLVAL
Plangips (slätt innertak)

A   GOLV STANDARD
Ek Lecco 
3-stav med måttliga färgvariationer. 
Får innehålla mindre kvistar.

B   GOLV STANDARD
Ek Erve
3-stav i rustik stil med ekens alla 
naturliga färgvariationer.  
Får innehålla stora kvistar.

A   INNERTAK, STANDARD
Gipsplank 60x120



B. TRAPPA TILLVAL
Solid 55.19.3

C. TRAPPA TILLVAL
Optimal 4.15.6

D. TRAPPA TILLVAL
Solid F.15.7

INOMHUS - TRAPPOR INOMHUS - TRAPPOR

E. TRAPPA TILLVAL
Solid F.GS.7

F. TRAPPA TILLVAL
Mountin 
Traditionell steginfästning har synlig 
hattplugg på utsidan av vangstycket, 
men Mountin blir det en helt slät 
utsida på vangstycket och istället 
synliga hattpluggar på undersidan av 
plansteget.

Stolpar, handledare och räcken kan 
anpassas efter stil och smak. 
Har du valt ett golv med en annan 
ytbehandling än vanlig ek så kan 
trappan anpassas i kulör för att passa 
ihop. Vi har de flesta kulörprover att 
titta på i vår utställning, där går det 
även att se det tillsammans med 
golvproverna från Kährs.
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A   TRAPPA STANDARD
Solid 4.15.1
Rostfria obehandlade räckesståndare. Plansteg och handledare i mattlackad ek. Stolpar i vitmålad furu och vagnstycke i vitmålad MDF.



F. SKJUTDÖRR TILLVAL
Hajom Skjutdörrsparti 

C. SPRÖJS TILLVAL
Spröjsvarianter, SP, BSP, BBSP, mellanglas-
spröjs, M genomgående.
D. INSYNSSKYDDAT GLAS TILLVAL
E. HÄRDAT GLAS TILLVAL

B. FÖNSTER TILLVAL
Elit Retro Fönsterdörr och fönster

42

Fönsterpartier från Elitfönster. Modellen heter Elit Original Alu som är ett utåtgående 
vrid- eller fast 3-glasfönster i trä med aluminiumbeklädd utsida för minimalt underhåll.

Finns att få i flera olika standardkulörer utvändigt i aluminium utan extra kostnad. 

43

INOMHUS - FÖNSTERINOMHUS - FÖNSTER

A   FÖNSTER STANDARD 
Elit Original Alu fönsterdörrar och fönster



INOMHUS - FÖNSTERBÄNKAR INOMHUS - TAKFÖNSTER OCH GARDEROBER
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A. TAKFÖNSTER TILLVAL 
Velux pivåhängt takfönster invändigt vitmålat Solo 2 med Everfinish. 
Som tillval finns solskydd av olika varianter, in och utvändigt.  
Elektrisk fjärrstyrd öppning och stängning med sol och regnvakt.

Naturstenskompaniets fönsterbänkar av kalksten och marmor kan lyfta ett helt rum och blir ett fint avslut på vilket fönster som helst. 
Färgskalan på vår marmor sträcker sig från väldigt ljus med mörka marmoreringar till mörka marmorsorter. Alltmedan årstiderna skiftar 
utanför fönstret behåller stenen sin naturliga skönhet, år ut och år in.

A   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Allmoge light

B   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Ingipsad fönstersalning med  
stenskiva 

C   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Vit MDF salning

D   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Azul Atlantico

E   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Pele di Tigre

F   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Estremoz Clair

G   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Bianco Carrara

H   FÖNSTERBÄNK STANDARD
Ruivina

I. TILLVAL
Allmoge fönsteromfattning  
30 mm MDF obehandlad fönsterbänk som 
kapas på plats. Foder 15x95 mm allmoge.

A   GARDEROB STANDARD  
Sentens 60 cm färdigmonterad

B   LINNESKÅP STANDARD  
Sentens 60 cm färdigmonterad

C   STÄDSKÅP STANDARD  
Sentens 60 cm färdigmonterad



A. BRASKAMIN TILLVAL
Contura 35G Hög vit
Exklusiv design med förnämlig värme. Contura 35G är ett nytt syskon till den Red dot design Award-belönade Contura 35T. Med 
omramning i vit plåt, lucka i glas eller gjutjärn och topp i glas har den en exklusiv design som gör sig väl i många slags miljöer. Ett 
generöst värmemagasin i power stone (tillval) ger skön eftervärme i upp till sju timmar efter att glöden slocknat. Med sidoglas 
upplever du ännu mer av elden. Vårt unika Clean Burning System håller glasen rena.

B. BRASKAMIN TILLVAL
Contura 556 Style
Contura 556 Style har generös glaslucka och sidoljus som lyfter fram elden visuellt i rummet. Men det är också en kaminserie som tar 
tillvara på värmen, med en effektiv förbränning och flera funktioner som gör det både enklare och tryggare att ha en brasa igång.

C. BRASKAMIN TILLVAL
Contura i51
Med generösa glas på tre sidor och en rymlig brännkammare är Contura i51 verkligen en insats  
för det moderna hemmet. Tekniken under den estetiska huven är särskilt anpassad till hus med 
modern uppvärmningsteknik som bildar undertryck. Välj svart plåt för ett rent och grafiskt uttryck.

INOMHUS - BRASKAMINER INOMHUS - BRASKAMINER
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B. TORKTUMLARE TILLVAL
Electrolux EDH8000W2 
Värmepumpstumlare, 8kg, A++, 
Panel TC3, Inverter motor, EcoFlow 
filter, display.

C. TORKTUMLARE TILLVAL 
Electrolux EDH9000W3 
• 3DSense-teknik - skannar plaggen på djupet och justerar automatiskt  

inställningarna för perfekt torkning och klädvård
• DelicateCare- & GentleCare-system - anpassar temperatur och rörelse för  

längre hållbarhet på dina kläder
• Värmepumpsteknik - för upp till 40 % energibesparing
• MyElectrolux-app - för att enkelt styra torktumlaren med din smartphone
• Fördröjd start - ställ in den starttid som passar dig bäst
• Sängkläder XL och Blandat XLprogram  för effektivare och jämnare torkning

B. TVÄTTMASKIN TILLVAL 
Electrolux EWF8000W2
PerfectCare800, UltraCare system, 
Panel TC3, 8kg, 1400rpm, Inverter 
motor, A+++ -40, lucka: vit, HEC54.

C. TVÄTTMASKIN TILLVAL 
Electrolux EWF9000W3
• AutoDose - smarta sensorer för 

automatisk dosering av tvätt- och 
sköljmedel. Säkerställer att ingen 
överdosering sker

• MyElectrolux-app - för att enkelt 
styra tvättmaskinen med din 
smartphone

• UltraCare - förblandar tvättmedel, 
sköljmedel och vatten för att gynna 
både plagg och miljö

• SensiCare-system - anpassar 
automatiskt tvättid och energiför-
brukning efter mängden tvätt

• Specialdesignat program för siden
• Invertermotor

INOMHUS - TVÄTT INOMHUS - TVÄTT

Tvättbänk Sentens 100 cm (standard)
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A   TVÄTTMASKIN STANDARD 
Electrolux EWF7000W2
• TimeManager - för frihet att välja 

tvättid och starttid själv, samma 
goda resultat

• SoftPlus - förblandar sköljmedlet 
jämnt, för mjukare tvätt och längre 
hållbarhet på plaggen

• Woolmarkcertifiering Blue  klarar 
ylleplagg galant

A   TORKTUMLARE STANDARD 
Electrolux EDP7000W2 
Värmepumpstumlare, 7kg, A+, Panel 
TC4, Universal motor, EcoFlow filter, 
display.



En intelligent frånluftsvärmepump. Effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller NIBE F730 behovet av värme, ventilation, värme
återvinning och varmvatten. Med en snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera 
vid nybyggnation. Tilluft tas genom väggventiler i yttervägg.

Värmepumpens inverterstyrning ger en mycket hög och ekonomisk värmeeffekt. NIBE F730 är välisolerad och energisnål 
vilket också minimerar värmeförlusten och håller energiförbrukningen så låg som möjligt.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. 
Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

B. UPPVÄRMNING TILLVAL
Bergvärmepump, S1255-6-16kw

C. UPPVÄRMNING TILLVAL
FLM 
En frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera
återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i berg
eller mark. FLM är avsedd att dockas mot Nibes bergvärmepumpar.

D. UPPVÄRMNING TILLVAL
VPB
Utökad varmvattenvolym vid exempelvis hörnbadkar.

E. UPPVÄRMNING TILLVAL
FTX-anläggning
NIBE ERS 10 är en ventilationsvärmeväxlare.
Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs bostaden,  
vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna.  
Enheten ventilerar huset och värmer vid behov tilluften.

INOMHUS - BASTU INOMHUS - UPPVÄRMNING

Tylö Sense Sport 6 Bastudörr DGB Klarglas
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Överst: Classic Bastulav i asp
Underst: Asppanel

A. BASTU TILLVAL

A   UPPVÄRMNING STANDARD
NIBE F730



utomhus
      

DÖRRAR, FÖNSTER, TAK, PANELER, RÄCKEN – ALLA SKVALL-
RAR DE OM VEM SOM BOR I HUSET. SÅ VISST HAR UTSIDAN  
EN STOR BETYDELSE. UPPTÄCK DIN EGEN STIL OCH SÄRART. 
ELLER ÄR KANSKE EN SMAKFULL BLANDNING JUST DIN  
SPECIFIKA STIL?

5352



UTOMHUS - DÖRRAR OCH HANDTAG UTOMHUS - DÖRRAR OCH HANDTAG

A   YTTERDÖRR STANDARD
Elvira glas

STANDARD: 7 st standardkulörer, TILLVAL: valfri NCS-kulör. Fler dörrar hittar du på www.diplomatdorrar.se

C   YTTERDÖRR STANDARD
Rosa glas

D   YTTERDÖRR STANDARD
Christine glas

G. PARDÖRR TILLVAL
Elvira glas

H. PARDÖRR TILLVAL
Britta

I. PARDÖRR TILLVAL
Altan

E. YTTERDÖRR TILLVAL
Britta

 

F. YTTERDÖRR TILLVAL
Estelle

K. YTTERDÖRR  
TILLVAL 
Sidoljus

J. YTTERDÖRR TILLVAL
Överljus

B   HANDTAG STANDARD
Assa Epok 1927

F. HANDTAG TILLVAL
Yale Doorman V2
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YTTERDÖRRENS  

HANDTAG ÄR OFTA DET 

FÖRSTA MAN KOMMER I 

KONTAKT MED. MODERNT 

ELLER KLASSISKT – VAD 

GILLAR DU?

Fler dörrar hittar du på www.diplomatdorrar.se

B   YTTERDÖRR STANDARD
Maj glas

A   HANDTAG STANDARD
Assa 6638

C   HANDTAG STANDARD 
Assa Epok 1937

D   HANDTAG STANDARD
Assa Epok 1956

E   HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm



SÄLJA OCH KÖPA SOLEL 
Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket 
under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.
Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris 
(kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar 
samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna 
huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet. För ett solcellspaket på 3 kW betyder det cirka 1500 kWh i 
besparing och lika mycket i försäljning per år. Andelen såld energi ökar med en större storlek på solcellspaketet.

ÅTERBETALNING PÅ MINDRE ÄN 10 ÅR
Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också 
garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elför-
brukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.

UTOMHUS - SOLPANELER UTOMHUS - SOLPANELER

SOLPANELER TILLVAL   
 Nibe solcellspaket 3kw, 6kw eller 9kw

SOLEL – SÅ HÄR FUNGERAR DET
En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växel
riktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras 
på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till 
elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det 
egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut 
på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

SOLCELLERNA  

HAR UTVECKLATS TILL  

EN GOD INVESTERING FÖR 

BÅDE MILJÖ OCH EKONOMI. 

ANVÄND KRAFTEN  

FRÅN NATUREN.
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TILLVAL YTTERTAK I PLÅT
Plannja Trend 475 (PL15 mörk silvermetallic, med och utan rilla)
Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och spe-
cialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. Plannja Trend har klickfunktion och 
dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft. Nyhet! Plannja Trend finns nu i en ny miljövänlig beläggning, GreenCoat Mica BT där 
stor del av det traditionella fossila innehållet är ersatt av en växtbaserad komponent. Beläggningen har en exklusiv och glittrigt 
strukturerad yta.

UTOMHUS - TAKPANNOR UTOMHUS - PLÅTTAK OCH TAKAVVATTNING

I huset ingår takpannor från Benders och alla plåtdetaljer från Plannja. Kända varumärken med hög kvalitet.

Röd Tegelröd Svart Ljusgrå

PL45 Silvermetallic PL01 Svart

PL20 Mörkgrå PL42 Brunröd

PL80 vit

PL15 Mörk silver

Mellangrå Mörkgrå Brun Grön

B. TAKPANNA TILLVAL
Candor extra ytbehandling

C. TAKPANNA TILLVAL
Exklusiv 1-kupig ytbehandlad

D. TAKPANNA TILLVAL
Carisma. Flat panna ytbehandlad

E. TAKPANNA TILLVAL
Vittinge 2-kupigt lertegel (T11)

F. TAKPANNA TILLVAL
Vittinge 1-kupigt lertegel (T13)  

B. PLANNJA TAKAVVATTNING  
TILLVAL
Aluminium

C. PLANNJA TAKAVVATTNING  
TILLVAL
Plannja Square

TAKET BREDER  
UT SIG ÖVER STORA  

YTOR OCH PÅVERKAR 

INTRYCKET REJÄLT. VAD 

PASSAR BÄST TILL JUST 
DITT DRÖMHUS?
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Vittinge är ett äkta svenskt lertegel från Sveriges enda kvarvarande taktegelbruk. 
Bruket har ett idealiskt läge i närheten av den optimala råvaran, en lera som har precis 
rätt konsistens och som är rik på järn. Teglet härifrån är naturligt rött, starkt och har en 
mycket lång livslängd. Det är en månghundraårig svensk tradition.

A   TAKPANNA STANDARD
Palema Benderit 
2-kupig ytbehandlad betongpanna

A   PLANNJA TAKAVVATTNING STANDARD 
Ränndalar, hängrännor och stuprör av yt behandlad  
förzinkad plåt i Plannjas alla kulörer.



UTOMHUS - PANELTYPER UTOMHUS - PANELTYPER

STÅENDE PANEL LIGGANDE PANEL

C. HP-PANEL STANDARD OCH TILLVAL 
Standard: 21x120 - 170 mm
Tillval: 28x170 - 195 mm

D. V-FASPANEL   
STANDARD OCH TILLVAL 
Standard: 21x120 - 170 mm
Tillval: 28x170 - 220 mm 

VÅRA PANELER  
BESTÅR AV STARKT OCH 

HÅLLBART NORRLANDS-

VIRKE SOM DESSUTOM 

MÅLAS TVÅ GÅNGER I 
FABRIKEN.

Fasaden till husen heter Norrlandsfasad 
och tillverkas av vårt systerföretag 
Perssons Träteknik. Ett norrländskt virke 
som vuxit långsamt och därmed fått täta 
årsringar. Detta ger ett mycket hållbart 
trä. Dessutom levereras panelen både 
grund- och mellanstruken från fabrik. 
Endast en sista slutstrykning behöver 
göras på plats.
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A   LOCKLÄKTPANEL STANDARD  
21x145 - 170 mm, kupollock 21x45 mm

B   HAKFALSPANEL STANDARD  
21x70 - 170 mm



UTOMHUS - EXTERIÖRA DETALJER UTOMHUS - EXTERIÖRA DETALJER, ROSTFRITT GLASRÄCKE

D. ALLMOGEOMFATTNING TILLVAL
Levereras obehandlat

C. FODERLÖS INRAMNING TILLVAL
Tillval utan kostnad

E. ALLMOGEOMFATTNING LIGHT
TILLVAL. Överstycke obehandlat, 
övrigt grund och mellanstruken, vit

F. OFFERBRÄDA/BOTTENSTOCK
TILLVAL
Levereras obehandlat

G. OFFERBRÄDA/BOTTENSTOCK
TILLVAL
Levereras obehandlat

K. KNUTBRÄDA ALLMOGE TILLVAL
Levereras obehandlat

I. MIDJEBRÄDA TILLVAL
Levereras obehandlat
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M. ROSTFRITT GLASRÄCKE TILLVAL
Ett snyggt och elegant glasräcke med stolpar i rostfritt stål som anpassas efter dina 
mått och önskemål. Med eller utan överliggare och vilken glastyp är exempel på vad 
du kan göra.

Alu Classic RostfrittAlu Modern Stolpfritt

A   FODER FINSÅGAT STANDARD 
Grund och mellanstruken, vit. 28x120 mm
Tillval utan kostnad: 21x70 - 120 mm

B   VINDSKIVOR STANDARD 
Grund och mellanstruken, vit
21x145 mm / 21x170 mm

H   MIDJEPLÅT STANDARD

J   KNUTBRÄDA STANDARD
Grund och mellanstruken, vit. 28x145 mm /28x170 mm 
Tillval utan kostnad: 21x70 - 145 mm/21x95 - 170 mm

L   ALTANRÄCKEN, TRE VARIANTER STANDARD
Tryckimpregnerat material, omålat
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A. YTTERVÄGG ”ENERGIVÄGG”
Vägguppbyggnad utifrån:
• Valfri 21 mm träpanel, liggande eller stående Norrlandsfasad med eller 

utan lock, grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.
• 28x70 mm spikregel, obehandlad.
• Klimatskiva 45 mm, som utvändigt vindskydd.
• 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme med 195 mm 

mineral ullsisolering.
• 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.
• 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.
• 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).
• 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

B. KÄLLARYTTERVÄGGAR OCH MOTFYLLDA YTTERVÄGGAR
• Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan.
• 150 mm betong i mitten (betong ingår ej).
• Utvändigt: isodränskiva 100 mm.
• Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

C. EJ BÄRANDE INNERVÄGG
• Grovkapade reglar 45x70 mm.
• 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.
• 45 mm isoleringsskiva i vägg.

D. BÄRANDE INNERVÄGG
• 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.
• 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.
• 45 mm isoleringsskiva i vägg.

E. MELLANBJÄLKLAG
• 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med 95 mm stegljudsisolering, 

säkerhetsfolie.
• 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.

F. VINDSBJÄLKLAG
• 500 mm lösull, säkerhetsfolie.
• 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.
• Vindslucka med stege.
• Landgång av 22 mm råspont på vind.

G. SNEDTAK
• Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om saxtalstol.
• Plastfolie, 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.

H. HANBJÄLKLAG
• 500 mm lösull, säkerhetsfolie.
• 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 mm.
• Vindslucka med stege.

I. GRUND, PLATTA PÅ MARK
Grundmaterial: 
• 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

Projektering ingår. Betong ingår ej.
Golvvärme: 
• Materialsats för golvvärme till platta innehållande slang,  

fördelare och termostater från Thermotech. Projektering ingår.

J. UNDERLAGSTAK
• Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

K. MONTAGEPAKET
• Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial  

för montering av huspaket.
• Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.
• Övrigt: Erforderliga förankringsjärn. 

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk
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VI ÄR MED DIG FRÅN FÖRSTA HUSIDÉ TILL FÄRDIGT HEM

Alla människor är olika och därför varierar önskemålen och behoven. Det har vi tagit fasta på. Istället för 
färdiga kataloghus arbetar vi med ett lösvirkeskoncept som ger en flexibilitet utöver det vanliga. Hos oss 
blir alla hus unika och du har alltså full frihet att påverka utformningen av ditt framtida hem.     
     Vi kan förmedla kontakter till hantverkare och hjälper dig även med nödvändiga handlingar. I vårt  
offererade pris ingår bygglovshandlingar, inklusive konstruktionsritningar, projekterings och ritnings 
underlag för grund, golvvärme och ventilation samt monteringsritningar och energibalans räkning för   
startbesked. Projektering för VA (vatten och avlopp) och el ingår dock inte. Ett hus ska hålla länge och 
därför månar vi om kvaliteten från start. Våra hus tillverkas av norrländskt virke som vuxit långsamt och  

fått täta årsringar. Detta ger ett mycket hållbart trä. Vi använder också Norrlands fasad  från  Perssons  
Träteknik och all fasadpanel målas två gånger i fabriken före leverans. 

Lösvirkeshusets bärande delar levereras i en uppmärkt byggsats, kapad med millimeterpassning 
av en CNC-styrd robot. Därmed behövs varken såg eller tumstock för att montera stommen. Våra egna 
kranbilar levererar byggsatsen, vanligtvis i sju omgångar. Paketen blir då inte stående på bygget längre 
än nödvändigt och är heller inte i vägen. Visst är det mycket att tänka på vid ett husbygge, men genom 
vårt arbetssätt strävar vi efter att du ska känna dig lugn och trygg under hela resan. Här nedan ser du 
byggprocessen i en något komprimerad form. Utförligare information hittar du på alingsashuspaket.se 
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