Dina valmöjligheter.
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UTGÅNGSSTANDARD

Ett tystare
& friskare hus.
Ett viktigt exempel på vårt arbete inom hållbarhet och miljö är
utvecklingen av nästa generations yttervägg. Effektväggen ingår i
vår utgångsstandard. Den täta konstruktionen med extra mycket
isolering ser till att värmen stannar kvar inne och att fukten stannar
kvar ute. Det ger ett friskare, mer energisnålt hem.

HAMMARBAND

HÅRDGIPS

Hammarbandet är den övre regeln i väggen som
möjliggör infästning av t.ex. takstolar eller ett
bjälklag.

Hårdgipsskivan är armerad med glasfiber. Den är en tyngre skiva än en standardskiva
och den stabiliserar hela huset. Med hårdgipsen kan man fästa upp tyngre grejer än med
en standardgips. Använd plugg och skruv/krok. Den tål då en belastning av 50 kg.

LUF TNINGSREGEL

DIFFUSIONSSPÄRR

Luftningsregeln är en stående regel
som möjliggör att luft kan passera
fritt bakom panelen, den medger även
dränering av vatten. Lösningen är en
så kallad tvåstegstätad fasad som
motverkar att fukt tar sig längre in.

Diffusionsspärren består av en plastfilm som primärt har till uppgift att
motverka luftrörelser i ytterväggen.
Luftrörelser kan leda till försämrad
isoleringsförmåga eller fuktskador.
Den förhindrar även att fukt diffunderar genom väggen eller ansamlas
längre ut i konstruktionen. Även det
kan leda till fuktskador.

SPIKREGEL
Spikregelns uppgift är
att bära panelen.

ISOLERING
Mellan reglarna finns det 250 mm
isolering som ligger väl an mot
reglarna för att motverka springor
och spalter, vilka kan leda till sämre
isoleringsförmåga.

ISOLER AD REGEL
Väggen består av en träregelstomme och på
reglarnas utsida sitter en isolerremsa som
bryter köldbryggor. Tack vare isoleringen
ökar temperaturen på regelns utsida och
motverkar en eventuell risk för påväxt på
stommen. Detta är ett krav i Boverkets
byggregler.

VINDSK YDDSPAPP
Vindskyddsduken förhindrar luftrörelser i isolering och skyddar
stommen mot nederbörd fram till att
fasaden färdigställts. Vindskyddet
består av en vattentät duk som samtidigt är diffusionsöppen – vilket låter
fukt och ånga vandra ut från väggen.

PANEL
Panelen är grundoljad och grundmålad
från fabrik och utgör väggens regnskydd.
Behandlingen ingår i ett system där den
penetrerande grundoljan tränger in i träet
och motverkar vatteninträngning. Även
grundfärgen tränger in i träet och är pigmenterad för att förhindra att UV-strålar bryter
ner träet. Slutstrykning görs på byggplats.
Den skyddar grundfärgen och sätta kulör på
ytskiktet. Fuktskyddet sitter i grundoljan och
grundfärgen.
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SYLL
MUSSTOPP
Musstoppet sitter bakom panelen längst ner på väggen och är till för
att försvåra för skadedjur att ta sig in bakom panelen och vidare in i
huset. Detta är ett krav i Boverkets byggregler.

Syllen är den nedre regeln på
väggen som ligger mot grunden
eller träbjälklaget. Mellan grunden
och syllen ligger en syllplast som
förhindrar att fukt i betongplattan
påverkar väggen.

UTFORSK A MÖJLIGHETER FÖR

Kök.
Vi vet hur betydelsefullt köket är och därför ställer vi höga krav på
allt vi erbjuder. Här gör vi tid för varandra och skapar nya rätter av
gårdagens rester. Plockar bort disk och dukar fram efterrätten. Gör
plats för sällskapsspel och långsamma kvällar. Men det ska också
gå undan. Pling! – mikrovågsugnen har talat.
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Bänkskivor
LETAR DU EFTER DEN SPECIELL A K ÄNSL AN?
Bänkskivan sätter en stark prägel på köket. Hittar du inte vad du letar efter i vår utgångsstandard
finns hela HTH:s utbud av både massiva bänkskivor och laminatbänkskivor till hands.

Massiv valnöt

Massiv ek

Laminat trend vit 594

Massiv vit ek

Grafit 630
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Blandare
EN LITEN DETALJ MED STOR BET YDELSE
Anser du att blandaren är kökets prick över i? Genom Oras sortiment erbjuder vi blandare med
utdragbar pip och sensorstyrda alternativ med temperaturdisplay – och tack vare vårt urval från
Grohe kan du pigga upp köksbestyret med en färgad köksblandare.
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Oras Inspera
3031F

Oras Inspera
3032F

Oras Safira
1029F

Oras Optima
2727F beröringsfri funktion

Oras Optima
2734FG eco

Oras Optima
2729F beröringsfri funktion

Oras Optima
2739F

Oras Alessi Sense
8725F

Grohe Essence
Hard graphite

Grohe Essence
Brushed warm sunset

Oras Vega
1839FG-33

Trådlös diskmaskinsavstängningsventil från Oras för Grohe Essence
köksblandare.

Vitvarupaket
Att sätta ihop sitt eget drömkök är inte alltid så lätt som man tänkt sig. Med våra vitvarupaket har
vi gjort tänkandet åt dig. För att underlätta dina val kan du välja mellan fem kompletta alternativ i
olika stilar. I alla våra tillvalspaket ingår även tvättmaskin och torktumlare.

Våra vitvaror kommer från Siemens om inget annat står angivet.

Köksfläkt, 60 cm, rostfri
Thermex Decor 942 (ingår i köksleveransen)

Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E
Kylskåp, black steel
KS36VAXEP

Frysskåp, black steel
No frost GS36NAXFV

Black steel – vitvarupaket
Vill du bort från det traditionella? Med detta svarta alternativ sticker du
ut hakan och får ett kök med attityd. Funktion och kvalitet motsvarar
produkterna i vår vita utgångsstandard.

Inbyggnadsugn, black steel
HB834GCB1S

Mikrovågsugn, black steel
BF834LGB/RGB 1

Diskmaskin, 60 cm,
helintegrerad
SN63HX33TE
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Våra vitvaror kommer från Siemens om inget annat står angivet.

Köksfläkt, 60 cm, rostfri
Thermex Decor 942 (ingår i köksleveransen)

Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E

Kylskåp, rostfri
EasyClean KS36VAIEP

Frysskåp, rostfri
No frost, EasyClean
GS36NAIFV

Rostfri – vitvarupaket
Rostfritt i olika former passar bra in i de flesta hem, oavsett vilken
stil du har. Den blanka, metalliska ytan kan föra tankarna till både det
stilrent moderna eller det vackert rustika.

Inbyggnadsugn, rostfri
HB633GCS1S

Mikrovågsugn, rostfri
BF634LGS/RGS 1
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Diskmaskin, 60 cm, rostfri
SN43HS32UE (Alternativ 1)

Diskmaskin, 60 cm, helintegrerad
SN63HX33TE (Alternativ 2)

Våra vitvaror kommer från Siemens om inget annat står angivet.

Köksfläkt, 60 cm, rostfri
Thermex Decor 942 (ingår i köksleveransen)

Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E

Kylskåp
KS36VAWEP

Frysskåp No frost
GS36NAWFV

Energi vit – vitvarupaket
Tänker du lite extra på miljön och dina driftskostnader? Här har vi samlat
riktigt energisnåla vitvaror i ett eget tillvalspaket. Produkterna håller
högsta energiklass och har en design som lyfter vilket kök som helst.

Inbyggnadsugn vit/rostfri
HB632GCW2S

Mikrovågsugn vit/rostfri
BF634LGW/RGW 1

Diskmaskin med toppkorg,
60 cm, vit SN45ZW55CS
(Alternativ 1)

Diskmaskin, 60 cm,
helintegrerad SN63HX33TE
(Alternativ 2)
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Våra vitvaror kommer från Siemens om inget annat står angivet.

Köksfläkt, 60 cm, rostfri
Thermex Decor 942 (ingår i köksleveransen)

Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E

Kylskåp, rostfri
EasyClean KS36VAIDP

Frysskåp, rostfri
No frost, EasyClean
GS36NAIFV

Energi rostfri – vitvarupaket
Våra energisnåla vitvaror finns även tillgängliga i rostfri version för dig
som föredrar det. De håller samma höga energiklass och vackra design.

Inbyggnadsugn, rostfri
HB633GCS1S

Mikrovågsugn, rostfri
BF634LGS/RGS 1
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Diskmaskin, 60 cm,
SN45ZS55CS (Alternativ 1)

Diskmaskin, 60 cm, helintegrerad
SN63HX33TE (Alternativ 2)

Våra vitvaror kommer från Siemens om inget annat står angivet.

Köksfläkt 60 cm,
black steel LC67BIR55

Induktionshäll, 60 cm
EX677LYV5E

Diskmaskin, 60 cm,
helintegrerad
SN85Z800BE

Integrerad kyl/frys
KI86NHDF0

Home connect – vitvarupaket
Med appen Home Connect får du både större kontroll över ditt kök och
möjligheten att fjärrstyra dina vitvaror. Som exempel kan du förvärma ugnen
och få ett meddelande när dina diskmaskinstabletter håller på att ta slut.

Inbyggnadsugn, black steel
HB876GDB6S

Köksfläkt, 90 cm Black steel,
LC97BIR55

Induktionshäll, 80 cm
EX877LVV5E

Kompakt ugn med mikro, svart
CM876GDB6S
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Vitvaror och fläktar

UGN

EFFEKTIV DESIGN
För dig som vill skapa ett kök med stora möjligheter och bekväma funktioner
presenterar vi en tillvalskollektion med bland annat integrerad espressomaskin
och induktionshäll med inbyggd fläkt. Här hittar du också ett större urval av
kvalitetsfläktar från Siemens och Thermex.
Ugn kombi ånga/varmluft
CS656GBS2, rostfri

HÄLL

Induktionshäll med integrerad kolfilterfläkt 80 cm,
EX877LX67E
(kräver vissa förutsättningar för att kunna
installeras, rådfråga din säljare)

Induktionshäll med integrerad kolfilterfläkt 70 cm,
ED777FQ25E
(kräver vissa förutsättningar för att kunna
installeras, rådfråga din säljare)

Ugn varmluft active clean pyrolys.
HB672GCW2S, vit/rostfri
HB673GCS2S, svart/rostfri

E SPRE SSO -/K AFFEMASKIN

Inbyggd Espresso-/kaffemaskin
CT836LEB6
Induktionshäll 80 cm,
rostfri facettdesign
EH851FEB1E

Induktionshäll 80 cm,
med flexizon, rostfri facettdesign
EX875LEC1E

FRYS

K YL

Inbyggd Espresso-/kaffemaskin
CT636LES6, rostfri

DISKMASKIN

Induktionshäll 60 cm, med flexizon,
rostfri facettdesign EX675LEC1E
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Frysskåp
Integrerat,
GI81NAEF0

Kylskåp
Integrerat,
KI81RVFF0

Diskmaskin, 60 cm,
helintegrerad
SN63HX42VE

TILLVAL

I NGÅR I STI LPAKET B LACK STE E L OCH ROSTFR I

Frontmatad tvättmaskin
WM14N02LDN
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Värmepumpstumlare
WT45H2L7DN

I NGÅR I STI LPAKET E N E RG I VIT OCH E N E RG I ROSTFR I

Frontmatad tvättmaskin
WM14SO8DN

Värmepumpstumlare
WT45WTC8DN

I NGÅR I STI LPAKET HOM E CON N ECT

Tvättmaskin
WM6HXKO0DN
HOME CONNECT

Värmepumpstumlare
WT4HXKO9DN
HOME CONNECT

Torkskåp från Nimo, Easy Dryer 1900 vit,
höjd 190cm, höger/vänsterställd
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Bad.
Väck liv i morgonen på rätt sätt och avsluta dagen i lugn och ro. Om
det är i bastun, under en lyxig takdusch eller i ett bubblande badkar
bestämmer du. Med våra funktionella och harmoniskt formgivna tillval
kan du skapa det badrum du alltid drömt om. Kliv ut genom dörren
med ny energi – och låt känslan dröja sig kvar.
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Badrumsmöbler
TRIVSAM ELEGANS
Som tillval kan du välja bland flera högkvalitativa och vackra möbler
från Vedum – en av Sveriges främsta badrumsleverantörer. Med smart
förvaring, rätt ljus och vackra färger blir ditt badrum en plats att längta till.

Detta är ett inspirationsuppslag som kan innehålla produkter som inte tillhandahålls av Myresjöhus.
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Blandare och dusch
EN EGEN PL ATS FÖR ALL A
Gör badrummet till en personlig plats för hela familjen. Tack vare ett
brett tillvalssortiment kan du hitta en perfekt stil för alla att trivas i.
Välj mellan flera olika duschset och blandare!

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE
Oras Safira 1007F

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

Oras Inspera 3006F

Oras Inspera 3010F

Optima 1714F beröringsfri

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

Oras Safira 1011F

Il Bagno Alessi Sense 8710F

Oras Optima 2710F

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE
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T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

T VÄT TSTÄLL SBL ANDARE

Grohe Essence Hard graphite

Grohe Essence Brushed warm
sunset

Oras Vega 1810FG-33

BADK AR-OCH DUSCHBL ANDARE

DUSCHBL ANDARE

BADK AR-OCH DUSCHBL ANDARE

DUSCHBL ANDARE

Oras Optima 7140

Oras Optima 7160

Oras Nova 7462G-33

Oras Nova 7460-33

BADK AR-OCH DUSCHBL ANDARE

BADK AR-OCH DUSCHBL ANDARE

DUSCHBL ANDARE

DUSCHBL ANDARE

Grohe Essence Hard graphite

Grohe Essence Brushed warm sunset

Grohe Essence Brushed
warm sunset

Grohe Essence Hard graphite

TAKDUSCHSET
Oras Optima 7192, inkl blandare

DUSCHSET

DUSCHSET

Grohe Euphoria 110
Brushed warm sunset

Grohe Euphoria 110
Hard graphite

TAKDUSCHSET

TAKDUSCHSET

Grohe Euphoria 310
Brushed warm sunset

Grohe Euphoria 310
Hard graphite

Alterna Takdusch Square

DUSCHSET
Oras Apollo
544-33

Square S1

TAKDUSCHSET
Square S1, Slanganslutning till blandare

Handdusch i förkromad/vit plast, 3 stråltyper
Takduschsil i förkromad plast, diameter 200 mm
Duschslang i förkromad mässing, längd 1 750 mm,
anti-twist
Totalhöjd: 1 218 mm
Art nr: 832 01 18

TAKDUSCHSET

TAKDUSCHSET

TAKDUSCHSET

Alterna Terzo T2,
Slanganslutning till
blandare

Alterna Lusso L2,
Slanganslutning till
blandare

Oras Nova Rainshower
7402-33 inkl blandare

Väggfästen

Väggutsprång

Installation på blandare

Installation bredvid blandare

55–100 mm
vägg– cc duschstång

446–491 mm

Skruvas direkt på blandaren

Ansluts med slang till blandaren
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Bad, dusch och WC
K VALITETSTID PÅ DITT SÄTT

GEBERIT SPOLPL AT TA

Formge ditt badrum med en mängd tillval från välkända varumärken. Funktionell
design i hög kvalitet ger dig goda förutsättningar att hitta precis rätt känsla.
Till våra badkar ingår blandare och duschhandtag.

Sigma01 Alpinvit
(vägghängd WC, inbyggd cistern)
Finns även tillgänglig som blankförkromad

TOALET T

VÄGGHÄNGD WC

VÄGGHÄNGD WC

VÄGGHÄNGD WC

VÄGGHÄNGD WC

Ifö Spira 6262

Ifö 6293

Ifö Spira Art 6245 rimfree

Ifö Spira 6275

Ifö Sign Art 6775

Bakanslutning

BADK AR

BADK AR

BADK AR

Alterna Ovale 1500

Alterna Ovale 1650

Alterna Piazza 1700

1500 x 700 mm, akryl

1650 x 720 mm, akryl

1700 x 740 mm, akryl

BADK AR
Alterna Elisse 1700
1700 x 780 mm, akryl

BADK AR
Alterna Nova 1700
1700 x 750 mm, akryl
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BADK AR
Rhea 15 Hydro

BADK AR
Linea 14 Hydro

1490 x 1000 mm, akryl

1400 x 1400 mm, akryl

BADK AR
Alterna Picto 1600
1590 x 690 mm, akryl

TILLVAL

DUSCHHÖRNA

DUSCHVÄGG

Alterna Lusso Chess

Alterna Lusso Chess

Bastu
F YLL LIVET MED HÖG K VALITET
Sätt extra guldkant på tillvaron med bastu från Tylö. Att kliva in i en varm
bastu efter en kall vinterdag är en svåröverträffad känsla för livsnjutaren.
Upptäck alla dina möjligheter i Tylös stora sortiment.

98

Detta är en inspirationsbild som kan innehålla tillval och produkter som inte tillhandahålls av Myresjöhus.
Sortimentet kan komma att förändras och bastumöjligheterna kan variera beroende på hus och utförande.

Handdukstork

ELPATRON

VÄRME SOM OMFAMNAR

FÄRGER:

Krom

Att ha tillgång till en varm och skön handduk gör upplevelsen komplett.
Våra handuksstorkar från INR, Svedbergs och PAX fullbordar vardagslyxen
och ger ett distinkt och modernt uttryck till badrummet.

Svart

Erica 300W

VENTO
FÄRGER:

Krom

Svart
PA X TR65-1

PA X FLE X 5/55

VENTO

VENTO

krom 50 x 75 cm

krom 56 x 60 cm

55 x 120 cm

55 x 80 cm

LINE

BOW

175 cm

170 cm

Svart

Vit

Mässing

Mattsvart/
mattborstad

Vit/vit
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Övrig interiör.
Vi vill att du verkligen ska känna dig som hemma under lång
tid framöver. För många är inredningen en stor del i det hela.
En kombination av materialval och funktionalitet. Eller barnens
barfotaspring mitt i alltihop. Exakt vad som gör det kan inte vi
svara på. Med våra interiöra tillval kan du själv försöka sätta
fingret på känslan.

101

TILLVAL

Innerdörr och garderob
UTTRYCKSFULL K VALITET
Som tillval erbjuder vi innerdörr och garderob från två ledande leverantörer
– Swedoor och Elfa. Välj svart dörr med svart handtag för en unik karaktär,
samt en exklusiv garderob med eller utan spröjsade glasdörrar.
DÖRRHANDTAG
Hoppe Hamburg

Craft 03
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Easy Effect E11

Unique 01L

Stable GW

RUMSAVDEL ARE

SK JUTDÖRRSGARDEROB

SK JUTDÖRRSGARDEROB

Elfa Artic Quattro med klarglas.

Elfa Artic Quattro med grått glas, klarglas eller
frostat glas.

Elfa Artic Plain med svart glas och svart profil eller
kristallvitt glas och vit profil.

Fönsterbänkar
RUMMETS NATURLIGA DETALJ
För många är fönsterbänken mycket mer än en avställningsyta. Det är en viktig
och vacker detalj som smälter in och lyfter rummet på ett naturligt sätt. Välj mellan
fyra fönsterbänkar i olika karaktär: Massiv ek, kalksten, marmor eller granit.

Massiv ek klarlack

Grå/beige kalksten Azul cascais

Ljusgrå marmor Bianco carrara

Svart granit Nero assoluto

Golv
SVANENMÄRKTA GOLV FR ÅN K ÄHRS
Låt känslan av äkta träyta följa dina fötter genom huset. Tillvalen består av ett
brett sortiment av Svanenmärkta golv från Kährs – alla i högsta kvalitet. Ihop med
möjligheten att välja mellan flera olika alternativ får du ett golv som håller över tid.

Ek Rochford 1-stav, mattlack, borstad, mikrofas

Ek Paris 1-stav, ultramatt lack, mikrofas, vit

Ek Bright 1-stav, mattlack, borstad,
mikrofasade kanter, vit

Ek Cornwall 1-stav, mattlack, borstad

Ek Shore 1-stav, ultramatt lack, borstad,
mikrofas, grå

Ek Dublin 1-stav, ultramatt lack, borstad,
mikrofas

Ek Verona 2-stav, mattlack

Ek Nouveau Charcoal 2-stav, matt-

Ek Alloy 3-stav, mattlack, borstad, grå

Ek Eclipse 3-stav, ultramatt lack,
borstad, grå

Ek Walnut Montreal 3-stav, lack

Ek Rime 3-stav, ultramatt, borstad, vit

LISTER Släta eklister

ningens kant. Varje bräda är noggrant borstad för att förstärka träets
lack, borstad, fasade kanter, kolsvart
cken förminskar reflektioner i golvets yta och skyddar golvet mot dagligt

TEKNISKA EGENSKAPER
Fuktkvot

EN13183

Minsta medeldensitet kg/m³

7%±2%
>500 kg/m³

Brandklassning

EN13501-1

Dfl-s1

Formaldehydutsläpp

EN717-1

E1

Innehåll PCP

CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

Ask Skagen 3-stav, mattlack, vit

ningens
kant. Varje
bräda är noggrant EN1533
borstad för att förstärka
Fogstyrka
N/mm²
NPD träets
cken förminskar reflektioner i golvets yta och skyddar golvet mot dagligt
Värmeledningsförmåga
EN12664
0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd

.11 (m2K/W)
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Trappor
HUSETS VACKR A L ÄNK
Förutom att trappan ska förstärka det estetiska intrycket behöver den också tåla en
hel del smygande, trampande och klampande fötter under sin livstid. Alla trappor i vårt
tillvalssortiment håller högsta kvalitet och ger huset en ombonad karaktär.

För ex tra för varing
kan du med fördel
bygga garderob eller
förråd under trappan

Trappa vitlaserad med eksteg och räcke Funk 11

Trappa vitmålad med mattlackade eksteg och räcke Funk 11
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Trappa i ek med vitmålat räcke Classic

Trappa Classic vit med eksteg och räcke Classic

Trappa ek med räcke Funk 11

105
Exempelbild tät trappa vid inbyggd klädkammare.

Exempelbild klädkammare under trappa.

