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KÖKKÖK 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

LJUS BETONG 600 

MARMOR BIANCO 619

BRUN ELM 613RUSTIK MÖRK 
SKIFFER 565

GRANIT NERO 617

MARMOR NATUR 627

TERAZZO BIANCO 625

Kostnadsfritt val i kök och tvätt/klädvård

Diskblandare
(även i tvätt/kädvård)
Oras Optima 2734F 

Spotlights under väggskåpKöksutförande
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

Hörnskåp med två 1/2-karuseller i metall
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KÖKKÖK TILLVALTILLVAL

Focus
Se kulörval till höger

ZP/Focus Dammgrå
med standardhandtag
NCS S2500-N
Prisgrupp D
Pris: 38 100 kr

ZP/Focus Grå
med standardhandtag 
NCS S5000-N
Prisgrupp D
Pris: 38 100 kr

46/Slät Grå med standardhandtag
NCS S5000-N
Prisgrupp A 
Pris : 12 800 kr

54/Next Vit med greppspår
Prisgrupp B 
Pris: 22 400 kr

RZ/Sense med standardhandtag
Prisgrupp B 
Pris: 22 400 kr

ZP/Focus Koksgrå
med standardhandtag
NCS S7500-N
Prisgrupp D
Pris: 38 100 kr

Vitrinskåp enligt kökslucka över diskbänk.
Gäller skåp med bredd 80 cm. Vitrinskåp är inklusive belysning. Pris: 4 000 kr/skåp

ZL/Tendens Svart Ek faner med greppspår
Prisgrupp E
Pris: 40 700 kr

ZK/Tendens Vit Ek faner med greppspår
Prisgrupp E
Pris: 40 700 kr

RX/Scandinavian Classic Vit med standardhandtag 
Prisgrupp C
Pris: 32 400 kr

23/Next Grå med greppspår
NCS S5000-N
Prisgrupp B 
Pris: 22 400 kr

Hörnskåp med Le Mans utdrag i silver 
inkl. luckdämpare
Pris: 2 600 kr

RT/Art Vit med standardhandtag
Prisgrupp A
Pris: 12 800 kr
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KÖK TILLVAL

HANDTAG GRUPP 2
Pris: 3 200 kr

HANDTAG
Kostnadsfria val

HANDTAG GRUPP 1
Pris: 1 600 kr

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

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

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

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 
mässinglook
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
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KÖK

Oras Safira 1029F Intra Omnia 78DF

KOMPOSITBÄNKSKIVA
Priser är inklusive vask Intra Omnia 78DF och blandare Oras Safira 1029F

TILLVAL

Buxy Grey New (polerad), 20 mm
Pris: 53 800 kr

Beach Iceberg (polerad), 20 mm
Pris: 53 800 kr

Smoke Grey (polerad), 20 mm
Pris: 49 300 kr

Bianco Arabescato (polerad), 20 mm
Pris: 62 800 kr

Ek (rak framkant)
Pris: 19 600 kr

Massiv bänkskiva är kompatibel med följande diskbänkar

FR 97 DRF
Pris: 7 100 kr

FR 78 D
Pris: 7 800 kr

Valnöt (rak framkant)
Pris: 30 600 kr

MASSIV BÄNKSKIVA

KÖKTILLVAL

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZD 1120D
Pris: 1 700 kr

Infälld diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D
Kostnadsfritt val 

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D
Pris: 1 300 kr

Blandare
Oras Cubista 2839F
Pris: 800 kr
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VITVARORVITVAROR STANDARDSTANDARD

Tvättmaskin
WM12N2C7DN
•  Energiklass A+++ -10 %
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 7 kilo
• varioSpeed ger dig möjlighet 
  att tvätta upp till 65% snabbare 
 med perfekt resultat
• iQdrive: energisnål och tyst
  motorteknologi

Diskmaskin, vit
SN458W55MS
•  Energiklass A+++
•  EU Energimärkning
• Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
• varioFlex korgsystem
• Zeolith®-torkning
•  emotionLight ger full belysning 
 i hela diskutrymmet.

Torktumlare
WT43H07CDN
•  Energiklass: A+
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 7 kilo
• Sensorstyrd autoDry-teknik   
 förhindrar att tvätten krymper  
 vid torkning
• 40 minuters snabbtorkprogram
• easyClean filter gör det enkelt 
 ta bort ludd från kondensorfiltret

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

Kylskåp, vit
KS36VAW3P
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  Elektronisk temperaturstyrning  
 med touchControl
•  Dynamisk kylning med kylfläkt

Frysskåp, vit
GS36NAW3V
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  LED-belysning
•  IceTwister för iskuber
•  bigBox: extra stor fryslåda

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
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VITVARORVITVAROR TILLVALTILLVAL
Paketpris: 2 400 kr

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

STILPAKET
ROSTFRITT

Kylskåp, rostfritt
KS36VBI3P
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  hyperFresh plus-låda med 
 reglerbar luftfuktighet, gör att 
 frukt och grönt håller sig 
 dubbelt så lång tid

Frysskåp, rostfritt
GS36NBI3V
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  LED-belysning
•  bigBox: extra stor fryslåda
•  freshSense: jämn temperatur 
 genom intelligent sensorteknologi

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
SN436I01CS
•  Energiklass A++
•  EU Energimärkning
• Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
• varioSpeed Plus: ett skinande resultat
 med upp till 66 % kortare tid
• Flexibel höjdjustering av överkorgen 
 skapar utrymme för skrymmande disk

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

Tvättmaskin
WM16W468DN
•  Energiklass: A+++ -30 %
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 8 kilo
• waterPerfect, sensorstyrt   
 program som optimerar 
 vattenförbrukningen
• tyst och effektiv kolborstfri   
 iQdrive-motor
Pris: 4 900 kr

Torktumlare
WT47W578DN
•  Energiklass: A+++
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 8 kilo
• selfCleaning Condenser
 - självrengörande kondensor
• autoDry: elektronisk 
 fuktavkänning
Pris: 3 800 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: 6 600 kr

Integrerad diskmaskin
(lucka enligt val i kök)
SN636X03DE
•  Energiklass A++ 
•  13 standardkuvert
•  Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
•  6 program
•  3 specialfunktioner: varioSpeed Plus,   
 halfLoad, intensiveZone
Pris i utgångsstandard: 1 200 kr
Pris i Rostfritt paket: 3 000 kr
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STANDARD WC/DUSCH/TVÄTT & BADSTANDARD

WC-Stol 
IFÖ Sign 6860

Tvättställsblandare 
Oras Optima 2710F

Blandarpaket

Duschblandare 
Oras Optima 7160

Duschset 
Oras Apollo 520

Duschvägg IFÖ Space 2000 SBNK 900, 90x90 cm. Klart härdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler.  

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 305.

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD
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TILLVALWC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Kommod med tvättställ i vitt porslin, underskåp med två lådor  
och handtag 49 i krom. Spegelskåp Bas 600 med en spegeldörr,  
eluttag och belysning Nittorp Led 305.

Val av tvättställspaket Vedum Free 615

Annika Svart
Pris: 4 700 kr

Tvättställsblandare 
Oras Cubista 2810F

Duschblandare 
Oras Cubista 2870

Blandarpaket
Pris i Wc/Dusch/Tvätt: 2 200 kr
Pris i Bad: 1 400 kr

WC/DUSCH/TVÄTT & BADTILLVAL

Kommod med tvättställ i vitt porslin, underskåp med två lådor och handtag nr 58, krom. 
Spegelskåp Bas 900 med 2 spegeldörrar, eluttag och belysning Nittorp Led 550.
Tillval i Wc/Dusch/Tvätt

Val av tvättställspaket Vedum Free 915

Annika Vit
Pris: 4 500 kr

Annika Svart
Pris: 7 500 kr

KOMFORT-
VÄRME I BAD

Elslingor golv, på övre plan 
Pris: 7 600 kr

Handdukstork Pax TR 65 
i krom med dold 
elanslutning. 
Pris: 1 800 kr

Handdukstork Pax Jazz-I 
smal 6 i krom med dold 
elanslutning. 
Pris: 6 500 kr

Badkar Ifö BK 16-1, vitt inkl. badkarsblandare Oras Optima 7140
Tillval i Bad (ersätter dusch)
Pris: 7 600 kr

Duschhörna IFÖ Stella, rak 90x90 cm, klart härdat  
säkerhetsglas med naturanodiserade profiler
Pris: 1 100 kr

Takduschset  
Alterna Terzo T2
Pris: 3 000 kr

Badkar IFÖ BKFF 1600, vitt med bensats  
inkl. badkarsblandare Oras Optima 7140
Tillval i Bad (ersätter dusch)
Pris: 8 300 kr

Badkarsblandare 
Oras Optima 7140 i bad 
vid val för framtida badkar
Tillval i Bad
Pris: 700 kr

Blandarpaket i bad inkl.  
badkarsblandare Oras Cubista,  
vid val av badkar eller 
för framtida badkar.
Pris: 1 800 kr
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INTERIÖR INTERIÖRTILLVALSTANDARD

Kährs Ek Taranto, 15 mm, 3-stav, mattlack vit.
Kan innehålla kvist. Till bostadsutrymmen,
exkl. våtrum och entré. Golvlist vitmålad.

Style 03, vitmålad
Pris: 5 600 kr

Unique 01L, vitmålad
Pris: 9 800 kr

Easy Effect E11, vitmålad
(spårfräst)
Pris: 4 200 kr

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

Samtliga dörrar levereras
med handtaget Ibiza F1

Tät trappa inkl. plansteg och sättsteg i vitlaserad
furu. Vitmålad vang. Handledare i vitlaserad furu.

Kährs Ek Siena, 
15 mm, 3-stav, mattlack.
Kan innehålla kvist.
(Kostnadsfritt val)

Kährs Ek Eclipse, 
15 mm, 3-stav, ultramatt,
borstad grå. 
Kan innehålla kvist.
Pris: 21 700 kr/bostad

Kährs Ek Cornwall, 
15 mm, 1-stav, mattlack,
borstad, fasad.
Kan innehålla kvist.
Pris: 45 600 kr/bostad

Kährs Ek Bright,
15 mm, 1-stav, mattlack.
mikrofas, borstad vit.
Kan innehålla kvist.
Pris: 47 300 kr/bostad

Golvlist i ek
Pris: 5 500 kr

Färganpassade trösklar till
Ek Siena, Ek Eclipse,
Ek Cornwall eller Ek Bright 
Kostnadsfritt val

Tät trappa, vitmålad vang och sättsteg,
plansteg och handledare i färganpassad ek till  
golv Taranto, Siena, Eclipse, Cornwall eller Bright:
Pris: 23 200 kr
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INTERIÖR TILLVAL

Inredning Elfa
Observera att bild är endast för inspiration. 

Tillval i Entré 
8 st trådhyllor, 4 klädhängare, 4 trådbackar
Pris: 7 300 kr

Tillval i Sovrum 1
6 st trådhyllor, 2 klädhängare, 4 trådbackar
Pris: 6 200 kr

Extra linneskåp, 50 cm, vitt
(istället för G5 i Sovrum 1)
Pris: 1 700 kr

Skjutdörrar Elfa Vista med vit folie och vita profiler,  
exkl. inredning
Tillval i Entré och Sovrum 1

Priser:
Entré – 8 200 kr
Sovrum 1 – 9 100 kr

Skjutdörrsgarderober Elfa Vista med klart spegelglas 
och silverprofiler, exkl. inredning
Tillval i Entré och Sovrum 1

Priser:
Entré – 8 900 kr
Sovrum 1 – 9 700 kr



24 25Vissa detaljer på bilderna överenstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

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

INTERIÖR TILLVAL

Entrevåning
Rum   Antal Pris 
Entré   2 st 3 200 kr
Kök   6 st  9 500 kr
WC/Dusch/Tvätt  4 st 6 400 kr

Spotlightspaket inkl. dimmer
(istället för standardbelysning)

Övervåning
Rum   Antal Pris 
Trappa   3 st 4 800 kr
Bad   4 st 6 400 kr
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PLANLÖSNING TILLVAL

Större allrum istället för Sovrum 3
Kostnadsfritt val

Sovrum 4 istället för allrum
Pris: 19 000 kr

Standard

Observera att planlösningen är spegelvänd i en del av bostäderna.
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Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vxl: 010 - 434 17 50

Utgåva: April 2020
Med reservation för  
tryckfel och ändringar.


