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KÖKKÖK

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

TILLVALSTANDARDSTANDARD

URVAL AV BÄNKSKIVOR I LAMINAT FRÅN HTH: 

BRAZIL SVART 525LAVA 249 MÖRK METALL 534

BETONG 558 STAVEK 571

SURFACE 597 RUSTIK METALL 542

RUSTIK EK 599 GRÅ MARMOR 612 MÖRKGRÅ KVARTS 551 MARMOR NERO 626 STRUKTUR SVART 584

TEXTIL SAND 588

RUSTIK VALNÖT 624 

STRUKTUR LJUS 590

NORDISK EK 623 

GLITTER BIANCO 603 HICKORY 629

LJUS BETONG 600 

MARMOR BIANCO 619

BRUN ELM 613RUSTIK MÖRK 
SKIFFER 565

Bänkskiva i kök/köksö,
Granit Nero 617,
laminat, 30 mm tjock 
med rak kant

MARMOR NATUR 627 SANDSTEN 631

TERAZZO BIANCO 625

Kostnadsfritt val i kök/köksö och tvätt/klädvård

Diskblandare
Oras Optima 2734F 

LED Spotlights under väggskåp
(2,4 watt)

Köksutförande
HTH JP/Mono Vit

Handtag
Shape 13,8 cm 

W 773 743

Softstängning och fullutdrag i lådor och softstängning i luckor.

Källsorteringsskåp under  
diskbänk (bredd 80 cm),  
inkl. softstängning. 6-facks  
avfallssytem (3-lådslook).

Köksö med DUO-laminat

Infälld diskbänk Intra Horizon HZD 1120D
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

KÖKKÖK TILLVALTILLVAL

Pris 1*:  Kök enligt standarduppställning
Pris 2*:  Kök med snickerier anpassade för högskåp enligt tillvalsritning
Pris 3*: Kök med snickerier anpassade för fläktkåpa enligt tillvalsritning 
Pris 4*: Kök med snickerier anpassade för fläktkåpa och högskåp enligt tillvalsritning
Se köksritningar på sid. 8

Focus
Se kulörval till höger

ZP/Focus Dammgrå
med standardhandtag
(grupp D)
NCS S2500-N
Pris 1* – 45 900 kr
Pris 2** – 49 500 kr
Pris 3*** – 42 000 kr
Pris 4**** – 45 600 kr

ZP/Focus Grå
med standardhandtag 
(grupp D)
NCS S5000-N
Pris 1* – 45 900 kr
Pris 2** – 49 500 kr
Pris 3*** – 42 000 kr
Pris 4**** – 45 600 kr

DJ/Focus Natur Ek faner 
med standardhandtag
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

HD/Focus Svart Ek faner  
med standardhandtag 
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

DI/Focus Vit Ek faner
med standardhandtag
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

ZP/Focus Koksgrå
med standardhandtag
(grupp D)
NCS S7500-N
Pris 1* – 45 900 kr
Pris 2** – 49 500 kr
Pris 3*** – 42 000 kr
Pris 4**** – 45 600 kr

35/Trend Vit Ek 
med standardhandtag
(grupp A)
Pris 1* – 14 400 kr
Pris 2** – 15 600 kr
Pris 3*** – 13 200 kr
Pris 4**** – 14 900 kr

RX/Scandinavian Classic Vit
med standardhandtag 
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

DW/Tendens Vit 
med greppspår
(grupp C) 
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

46 Slät Grå 
med standardhandtag
(grupp A)
Pris 1* – 14 400 kr
Pris 2** – 15 600 kr
Pris 3*** – 13 200 kr
Pris 4**** – 14 900 kr

55/Next Vit
med greppspår
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

RZ/Sense
med standardhandtag
(grupp B)
Pris 1* – 25 800 kr
Pris 2** – 27 800 kr
Pris 3*** – 23 600kr
Pris 4**** – 25 600 kr

ZP/Focus Vit
med standardhandtag
(grupp B)
Pris 1* – 25 800 kr
Pris 2** – 27 800 kr
Pris 3*** – 23 600kr
Pris 4**** – 25 600 kr

24/Next Grå 
med greppspår
(grupp C)
Pris 1* – 43 000 kr
Pris 2** – 46 400 kr
Pris 3*** – 39 300 kr
Pris 4**** – 42 700 kr

RT/Art Vit 
med standardhandtag
(grupp A)
Pris 1* – 14 400 kr
Pris 2** – 15 600 kr
Pris 3*** – 13 200 kr
Pris 4**** – 14 900 kr

Lucka enligt  
utgångsstandard, 

JP/Mono är 
kostnadsfri oavsett

köksuppställning

Inspirationsbild från HTH

Vid val av modell Next ingår 3-låds look på 
alla underskåp exkl diskmaskin om du inte 
valt helitegrerad diskmaskin.
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

KÖK TILLVAL

Kund/Leveransadresse:

OBOS Bostadsutveckling AB

Stationsvägen  6,

57485 Vetlanda

400315 Lyckan  ,

Butik:

HTH Kök i Jönköping AB

Batterigatan 20

A6-området

553 05 JÖNKÖPING

Säljer: Rickard Odheden

Info:

Modell:

Offertnr:

Reviderad:

Upprättad:

Skala:

Lev. vecka/år: 0 0

Ritningen er enbart en illustration

och inte en orderbekräftelse

Mono

RIOD0606  , Ritningsnr: 1

2020-02-18, Revisionsnr: 1

2020-02-18

(Dimens. er exkl. fronter)

Ordernr:

(C) Copyright HTH Köksforum
www.hth.se

Kund/Leveransadresse:

OBOS Bostadsutveckling AB

Stationsvägen  6,

57485 Vetlanda

400315 Lyckan  , Tillval - Spiskåpa

Butik:

HTH Kök i Jönköping AB

Batterigatan 20

A6-området

553 05 JÖNKÖPING

Säljer: Rickard Odheden

Info:

Modell:

Offertnr:

Reviderad:

Upprättad:

Skala:

Lev. vecka/år: 0 0

Ritningen er enbart en illustration

och inte en orderbekräftelse

Mono

RIOD0606  , Ritningsnr: 3

2020-04-08, Revisionsnr: 3

2020-02-18

(Dimens. er exkl. fronter)

Ordernr:

(C) Copyright HTH Köksforum
www.hth.se

Kund/Leveransadresse:

OBOS Bostadsutveckling AB

Stationsvägen  6,

57485 Vetlanda

400315 Lyckan  , Tillval - Högskåp för UM

Butik:

HTH Kök i Jönköping AB

Batterigatan 20

A6-området

553 05 JÖNKÖPING

Säljer: Rickard Odheden

Info:

Modell:

Offertnr:

Reviderad:

Upprättad:

Skala:

Lev. vecka/år: 0 0

Ritningen er enbart en illustration

och inte en orderbekräftelse

Mono

RIOD0641  , Ritningsnr: 1

2020-02-26, Revisionsnr: 1

2020-04-07

(Dimens. er exkl. fronter)

Ordernr:

(C) Copyright HTH Köksforum
www.hth.se

Kund/Leveransadresse:

OBOS Bostadsutveckling AB

Stationsvägen  6,

57485 Vetlanda

400315 Lyckan  , Tillval - Högskåp för UM

Butik:

HTH Kök i Jönköping AB

Batterigatan 20

A6-området

553 05 JÖNKÖPING

Säljer: Rickard Odheden

Info:

Modell:

Offertnr:

Reviderad:

Upprättad:

Skala:

Lev. vecka/år: 0 0

Ritningen er enbart en illustration

och inte en orderbekräftelse

Mono

RIOD0641  , Ritningsnr: 1

2020-04-07, Revisionsnr: 1

2020-04-07

(Dimens. er exkl. fronter)

Ordernr:

(C) Copyright HTH Köksforum
www.hth.se

Grundutförande Köksuppställning 1  
Kök enligt standarduppställning
Pris 1: Kostnadsfritt val

Tillval Köksuppställning 3 
Kök med snickerier anpassade för fläktkåpa enligt tillvalsritning 
Pris 3: Kostnadsfritt val
OBS! Kostnad tillkommer för fläktkåpa, se sid 19

Tillval Köksuppställning 2
Kök med snickerier anpassade för högskåp enligt tillvalsritning
Pris 2: 6 200 kr

Tillval Köksuppställning 4
Kök med snickerier anpassade för fläktkåpa och högskåp 
enligt tillvalsritning
Pris 4: 3 600 kr 
OBS! Kostnad tillkommer för fläktkåpa, se sid 19

Köksuppställningar

Priser avser endast kökssnickerier. Kostnad för eventuella tillval på vitvaror, luckor, bänksskivor etc. tillkommer.
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KÖK

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

HANDTAG
Kostnadsfria val

HANDTAG GRUPP 1

HANDTAG GRUPP 2

Curve 
14,0 cm – W 773 611
24,5 cm – W 773 610

Tradition Mässing
11,0 cm – W 773 365

Tradition Krom
11,0 cm – W 773 366

Lounge Krom-look
14,2 cm – W 773 390

Lounge Mässing-look
14,2 cm – W 773 388

Antik Greb
13,2 cm – W 773 809

Retroknopp Antik brun
W 773 380

Retroknopp Matt svart
W 773 379

Jubi Slim 
20,5 cm – W 773 350
26,9 cm – W 773 351

Retro Antik brun
16,4 cm – W 773 378

Retro Matt svart
16,4 cm – W 773 377

Nude Stål 
13,8 cm  – W 773 739
26,6 cm – W 773 740

Antik knopp 
W 773 612

Antik skål
10,4 cm – W 773 808

Klassisk knopp
W 773 361

Base knopp Stål-look
W 773 099

Base knopp Mässing-look
W 773 353

Shape 
10,6 cm - W 773 742
26,6 cm -  W 773 744

Pureline 
22,4 cm – W 773 812 
32,0 cm – W 773 815

Highend
14,0 cm – W 773 824
26,8 cm – W 773 825

TILLVAL

Pris: 1 700 kr

Pris: 2 900 kr
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KÖKKÖK

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

TILLVAL
KOMPOSITBÄNKSKIVA

Kompositbänkskiva, 20 mm. Priser är inklusive vask Intra Omnia 78DF och blandare Oras Safira 1029F

Buxy Grey New (polerad)
Pris: 57 600 kr

Raw Concrete (Satång)
Pris: 62 700 kr

Bianco Palazzo (polerad)
Pris: 61 400 kr

Oras Safira 1029F Intra Omnia 78DF

Jet Black (polerad)
Pris: 57 600 kr

Ek, 30 mm tjock  
med rak framkant
Pris: 20 100 kr

Massiv bänkskiva är kompatibel med följande diskbänkar

FR 97 DRF
Pris: 7 100 kr

FR 78 D
Pris: 7 800 kr

Valnöt, 30 mm tjock  
med rak framkant
Pris: 30 800 kr

MASSIV BÄNKSKIVA

TILLVAL

Infälld diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D
Kostnadsfritt val 

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D
Pris: 3 200 kr

Hörnskåp med Le Mans utdrag i silver (inkl. luckdämpare),
placering till vänster alt. höger om häll. 
Pris: 3 900 kr

Hörnskåp med två 1/2-karuseller i silver
istället för skåp med hylla (inkl. luckdämpare),
placering till vänster alt. höger om häll
Pris: 3 000 kr

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZD 1120D
Pris: 3 600 kr

Oras Vega 1839FGG
med diskmaskinsavstängning
Kostnadsfritt val
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

VITVARORVITVAROR STANDARDSTANDARD

Tvättmaskin
WM12N2O2DN
•  Energiklass A+++
•  EU Energimärkning
•  Kapacitet 7 kilo
•  iQdrive: energisnål och tyst
 motorteknologi
•  Högsta centrifugeringshastighet:
 1200 varv/min
•  Stor LED-display
•  touchControl-knappar

Diskmaskin, vit
SN45ZW55CS
•  Energiklass A+++
•  Zeolith®diskmaskin
•  varioSpeed plus on demand
•  flexComfort korgar och lådor
•  Home Connect
•  Ljudnivå 42 dB(A) re 1 pW

Torktumlare
WT45H2L7DN
•  Energiklass: A++
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 7 kilo
• iSensoric torktumlare med 
 värmepump
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Outdoor-program för skonsam  
 torkning av funktionstextilier

STANDARD-
PRODUKTER

Induktionshäll
EH651FEB1E
•  PowerBoost-funktion för alla   
 induktionszoner
•  TouchSlider-styrning
•  17 effektlägen
•  Timer med avstängnings-
 funktion per kokzon

Mikrovågsugn för inbyggnad, vit
BF634 LGW1/RGW1
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
• Inverter - skonsam uppvärmning
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram
•  TFT-Display med klartext
•  touchControl

Spisfläkt, silverfärgad
LI64MB520
•  Energiklass B
•  EU Energimärkning
•  Utdragbar fläkt
•  Kapacitet på upp till 388 m3/h
•  LED-belysning
• Ljudnivå: 67 dB

Inbyggnadsugn, vit
HB672GCW2S
•  Energiklass A+
•  EU Energimärkning 
•  activeClean - pyrolytisk självrengöring
•  4D hotAir, varmluftsfunktion 
• Stektermometer
•  Mjukstängande och -öppnande 
 ugnslucka

Kylskåp, vit
KS36VVWEP
• Energiklass A++
• EU Energimärkning
• Nettovolym total: 346 l
• LED-belysning
• hyperFresh-låda med möjlighet
   att reglera fuktigheten
• Flaskhylla ger säker förvaring

Frysskåp, vit
GS36NVWFV
• Energiklass A++
• EU Energimärkning
• NoFrost
• Nettovolym total: 242 l
• varioZone: alla lådor och
   glashyllor är enkla att ta ut
• multiAirflow-system
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VITVAROR VITVARORTILLVALTILLVAL
Paketpris: 5 900 kr. Vid val av fläktkåpa tillkommer denna kostnad.

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

STILPAKET
ROSTFRITT

Kylskåp, rostfritt
KS36VAIEP
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  hyperFresh plus-låda med
 reglerbar luftfuktighet
•  easyAccess-hyllor

Frysskåp, rostfritt
GS36NAIFV
• Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 242 l
•  noFrost
•  AntiFingerprint
•  VarioZone: alla lådor och
 glashyllor är enkla att ta ut. 
•  LED-belysning

Mikrovågsugn, svart/rostfri
för inbyggnad
BF634 RGS1/LGS1
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram
•  TFT Display: Lätt att läsa av från 
 alla vinklar

Spisfläkt, utdragbar rostfri
LI64MA530
•  Energiklass A
•  EU Energimärkning
•  Kapacitet på upp till 420 m3/h
•  LED-belysning
• Extra tyst med en 
 ljudnivå på 45 dB

Inbyggnadsugn, rostfri
HB673GCS2S
•  Energiklass A+
•  EU Energimärkning
• Volym 71 l
• 10 ugnsfunktioner
• Effektiv snabbstart
•  activeClean - pyrolytisk självrengöring 
• 4D hotAir: Varmluftsfunktion 

Diskmaskin, rostfri
SN43HS32UE
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
•  varioSpeed Plus on demand
•  Home Connect: få tillgång och   
 kontroll över din diskmaskin vart du   
 än är via Home Connect-appen 

Spisfläkt lika rostfritt paket. Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

PAKET
BLACK 
STEEL

Kylskåp, svart
KS36VAXEP
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 346 l
•  hyperFresh plus-låda
  med reglerbar luftfuktighet 
•  LED-belysning
•  easyAccess shelf: utdragbara  
 glashyllor

Frysskåp, svart
GS36NAXFV
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 242 l
•  noFrost
• IceTwister: Inbyggd istärningslåda
• varioZone: alla lådor och  
 glashyllor är enkla att ta ut

Mikrovågsugn för inbyggnad, svart
BF834 RGB1/LGB1
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram
•  TFT Display: Lätt att läsa av från 
 alla vinklar
• LED-belysning

Inbyggnadsugn, svart
HB874GCB1S
•  Energiklass A+
•  EU Energimärkning
• Volym 71 l
• 13 ugnsfunktioner
• Effektiv snabbstart 
• activeClean: Pyrolytisk rengöring 
•  4D hotAir, varmluftsfunktion 

Paketpris: 8 700 kr. Vid val av fläktkåpa tillkommer denna kostnad.

Diskmaskin, svart
SN43EC16CS
•  Energiklass A+++
•  EU Energimärkning
•  Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
•  Home Connect: få tillgång och  
 kontroll över din diskmaskin vart du  
 än är via Home Connect-appen 
•  flex korgar och lådor 
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VITVAROR TILLVAL

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Kyl/frys, rostfritt
KG36NVI3P
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 324 l
•  noFrost
•  LED-belysning
•  hyperFresh plus-låda med 
 reglerbar luftfuktighet
Pris: 1 300 kr

Övriga vitvaror enligt  
Stilpaket rostfritt, se sid 16

Kyl/Frys vid val av kök med högskåp

Kyl/frys, vit 
KG36NVW3P
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 324 l
•  1 hyperFresh-låda med 
 fuktighetsreglering
•  varioZone låter dig skapa 
 extra utrymme i frysen
Kostnadsfritt val

Övriga vitvaror enligt  
utgångsstandard, se sid 14.

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

Tvättmaskin
WM14SO8DN
•  Energiklass: A+++ -30 %
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 8 kilo
• i-Dos: automatiskt system för  
 dosering av tvättmedel
• Stor LED-display
• iQdrive-motor - effektiv, 
 långlivad och tyst
Pris: 4 300 kr

Torktumlare
WT45WTC8DN
•  Energiklass: A++
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 8 kilo
• Självrengörande - rengör  
 kondensorn automatiskt
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Stor LED-display
• Outdoor-program
Pris: 3 900 kr

Fläktkåpa, rostfri, 60 cm
LC67BHM50
•  Energiklass B
•  EU Energimärkning
• boxDesign
• Hög kapacitet på 720 m³/h
•  LED-belysning
• Extra tyst med en ljudnivå på 64 dB
• Intensivläge som tillfälligt höjer 
 effekten för att avlägsna kraftigt matos
Pris: 2 600 kr

Diskmaskin, helintegrerad 
(lucka enligt val i kök)
SN63HX33TE
•  Energiklass A++ 
•  Home Connect
• 12 standardkuvert
•  varioSpeed plus on demand
•  Flexibel höjdjustering av  
 överkorgen
• Ljudnivå 46 dB(A) re 1 pW

Kombimaskin  
(ersätter tvättmaskin och torktumlare)
WD4HU541DN
•  Energiklass: B
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 10/6 kilo
• Home Connect: få tillgång och   
 kontroll över din diskmaskin vart du   
 än är via Home Connect-appen
Pris: 1 900 kr

VITVARORTILLVAL
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STANDARD WC/DUSCH/TVÄTT & WCSTANDARD

WC-Stol 
IFÖ Sign 6860

Tvättställsblandare 
Oras Optima 2710F

Blandarpaket

Duschblandare 
Oras Optima 7160
Standard i WC/Dusch/Tvätt

Duschset 
Oras Apollo 520
Standard i WC/Dusch/Tvätt

Duschvägg IFÖ Space 2000 SBNK 900, 80x90 cm. Klart härdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler.  
Bänkskiva Granit Nero med rak kant ovan vitvaror, överskåp Mono JP med handtag Shape i krom. 
Standard i WC/Dusch/Tvätt

WC/DUSCH/TVÄTT & WC

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Tvättställ
IFÖ Spira 15022
Standard i WC

Tvättställspaket Vedum Free 615

Kommod med två lådor i utförande Annika vit och  
handtag nr 49 i krom, inkl. tvättställ i vitt porslin. 
Spegelskåp Bas 600 vit med en spegeldörr,
eluttag och skåpsbelysning Nittorp LED 305 krom.

Standard i WC/Dusch/Tvätt

Vedum spegel
Unden, 600x613 mm
med belysning
Nittorp LED 305 krom
Standard i WC
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TILLVAL

Kommod med tvättställ i vitt porslin, underskåp med två lådor  
i utförande Annika F78 och handtag 49 i krom. Spegelskåp  
Bas 600 med en spegeldörr, eluttag och belysning Nittorp LED 305 krom. 
Tillval i WC/Dusch/Tvätt

Val av tvättställspaket Vedum Free 615

Annika Mellangrå F78
Modell lika standard, kulör lika F78, enligt ovan färgprov.
Pris: 5 700 kr

Handdukstork Pax TR 65 
i krom med dold 
elanslutning. 
Tillval i WC/Dusch/Tvätt
Pris: 3 100 kr

Handdukstork Pax Jazz-I 
smal 6 i krom med dold 
elanslutning. 
Tillval i WC/Dusch/Tvätt
Pris: 7 900 kr

Duschblandare 
Oras Optima 7160  
och takduschset  
Alterna Terzo T2
Tillval i WC/Dusch/Tvätt
Pris: 1 900 kr

WC/DUSCH/TVÄTT & WC

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

F78

Spegelskåp Bas 600 vit med 
en spegeldörr och skåpsbelysning 
Nittorp LED 305 krom
Pris: 2 100 kr
Tillval i WC

WC/DUSCH/TVÄTT TILLVAL

Tvättställsblandare
Oras Vega 1810FGG
Kostnadsfritt val

Duschblandare 
Oras Nova 7466 
och takduschset  
Alterna Terzo T2
Tillval i WC/Dusch/Tvätt
Pris: 1 900 kr

Duschblandare 
Oras Nova 7466 och
duschset Oras Apollo 520
Tillval i WC/Dusch/Tvätt
Kostnadsfritt val
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INTERIÖR INTERIÖRTILLVALSTANDARD

Kährs Ek Siena, 15 mm, 3-stav, mattlack.
Kan innehålla kvist. Till bostadsutrymmen,
exkl. våtrum och entré. Golvlist vitmålad.
Trösklar färganpassade till Ek Siena.

Style 03, vitmålad
Pris: 3 500 kr (4 st)

Unique 01L, vitmålad
Pris: 5 600 kr (4 st)

Easy Effect E11, vitmålad
(spårfräst)
Pris: 2 700 kr (4 st)

Swedoor. Easy GW, slät, vit. 
Vitlackerade karmar 
(gäller även tillvalsalternativ).

Samtliga dörrar levereras
med handtaget Ibiza F1

Kährs Ek Eclipse, 
15 mm, 3-stav, ultramatt,
borstad grå
Pris: 26 100 kr/bostad

Kährs Ek Taranto 
15 mm, 3-stav, 
mattlack vi
Pris: 9 300 kr/bostad

Kährs Ek Cornwall, 
15 mm, 1-stav, mattlack,
borstad, fasad
Pris: 44 600 kr/bostad

Kährs Ek Bright,
15 mm, 1-stav, mattlack.
mikrofas, borstad vit
Pris: 45 900 kr/bostad

Golvlist i ek
Pris: 5 000 kr/bostad

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Skjutdörrar Elfa Vista med vit melamin och
profiler i silver, exkl. inredning.
Standard i passage

Samtliga golv kan innehålla kvist. Färganpassade trösklar ingår i priset. 
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INTERIÖR TILLVAL

Extra linneskåp, 60 cm, 
Vit Dekor
Pris: 3 700 kr

Extra garderob, 60 cm, 
Vit Dekor
Pris: 2 600 kr

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Skjutdörrar Elfa Vista med vit melamin och
profiler i vitt, exkl. inredning.
Tillval i passage
Pris: 700 kr

Skjutdörrar Elfa Vista med klart spegelglas
och silverprofiler, exkl. inredning
Tillval i passage
Pris: 1 100 kr

INTERIÖRTILLVAL

Braskamin Contura 520 Style svart med  
gjutjärnslucka. Plåtkamin med golvskydd av plåt  
och placering enligt tillvalsritning. Inklusive  
Premodul-paket för 1-plan (rökrör och skorsten).
Pris: 54 800 kr

Braskamin Contura 520T Style med täljstenstopp. 
Täljstenskamin med golvskydd av plåt och placering enligt 
tillvalsritning. I svart eller grått utförande. Inklusive  
Premodul-paket för 1-plan (rökrör och skorsten).
I svart eller grått utförande.
Pris: 58 300 kr

Braskamin Contura 856T Style med täljstenstopp.  
Täljstenskamin med golvskydd av plåt och placering 
enligt tillvalsritning. Inklusive Premodul-paket för 1-plan 
(rökrör och skorsten). I svart eller grått utförande.
Pris: 55 700 kr

Grå

Grå

Svart

Svart

Braskamin Contura 620T:2 Style med täljstenstopp. 
Täljsten med golvskydd av glas och placering enligt 
tillvalsritning. Inklusive Premodul-paket för 1-plan 
(rökrör och skorsten). I svart eller grått utförande.
Pris: 65 200 kr

GråSvart
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SPOTLIGHTS TILLVAL

Rum   Antal Pris 
Entré   2 st 3 000 kr
Passage   5 st 7 500 kr
Kök   2 st 3 000 kr
Vardagsrum   12 st 18 000 kr
Allrum   4 st 6 000 kr
WC/Dusch/Tvätt  4 st 6 000 kr

Spotlightspaket inkl. dimmer
(istället för standardbelysning)

Alternativ planlösning 1
Större allrum istället för Sovrum 2
Kostnadsfritt val

Alternativ planlösning 2
Extra sovrum istället för allrum
Pris: 15 200 kr

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt
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Vid tillval av Alternativ Planlösning 1:
Allrum   8 st 12 000 kr

PLANLÖSNINGTILLVAL
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3130 Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt



Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vxl: 010 - 434 17 50

Utgåva: April 2020
Med reservation för  
tryckfel och ändringar.


