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KÄNN DIG
SOM HEMMA
När du bestämt dig för en husmodell är det dags att utforma ditt hus
interiört och exteriört. Redan i vårt standardsortiment erbjuder vi många
alternativ. Utöver det kan du självklart göra tillval. I den här katalogen visar
vi ett urval av alla de produkter du kan välja på ur våra leverantörers
sortiment. Bläddra, jämför och låt dig inspireras.
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EN NOGA UTVALD STANDARD
Standarden i alla våra husmodeller håller hög
kvalitet och varje detalj är utvald för att lyfta
arkitekturen i huset. Vi samarbetar med några
av landets ledande leverantörer – HTH, Svedbergs,
Contura, Tarkett och Nibe för att nämna några
exempel.
STANDARD

DETALJERNA
GÖR SKILLNADEN
Hur ser just ditt drömhus ut? Med ett Anebyhus har du stora chanser
att få ditt hus precis som du vill ha det. Många val ska göras och vi
hjälper dig framåt på vägen.

FORMA DITT DRÖMKÖK

ÖVRIGA TILLVAL
Utöver standardsortimentet finns en hel
uppsjö av tillval för dig som vill ha fler möjligheter
att anpassa ditt hem. Din kontaktperson på
Anebyhusgruppen kommer att hjälpa till med
alla val och guidar dig igenom hela processen.

Köksinredningen står välkända HTH för. Du har
säkert flera praktiska funderingar kring hur du
ska sy ihop det bästa köket. Då kan det vara skönt
att veta att det ingår ett kostnadsfritt möte med
en av HTH:s duktiga köksdesigners. Tillsammans
planerar ni köket precis som du vill ha det.

PLANERA DITT BADRUM

TILLVAL

VÅRA STILPAKET
MODERN OCH KLASSISK
För att få ihop helheten interiört och exteriört
har våra inredningsarkitekter satt ihop stilpaket
att inspireras av: Modern och Klassisk. Håll utkik
i katalogen! Alla val i de olika stilpaketen är flexibla
och går att ändra utifrån tycke och smak.
MODERN

Vi erbjuder tillval som är granskade och listade
enligt Svanens krav på hållbara material i byggnader. Håll utkik efter den här symbolen.

KLASSISK

Badrumsinredningen kommer från klassiska
Svedbergs. De är marknadsledande i Norden
när det kommer till badrumsmöbler. Ta hjälp av
en av deras rådgivare för att planera mer exakt
hur du vill att ditt badrum ska se ut. Kakel och
klinker till badrum väljer ni själva lokalt.
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STILPAKET STANDARD

LJUST OCH FRÄSCHT I NY TAPPNING

STILPAKET STANDARD

Vårt stilpaket Standard präglas av en
luftig och ljus känsla som passar många
olika hem. Snygga detaljer i krom, ek och
vitt skapar ett hem som håller över tid.

FÖRVARING
ELFA
Vista

SIEMENS IQ500
UGN, MIKRO OCH HÄLL
Rostfri design

INNERDÖRR
Easy GW
NCS S0500-N

KNOPP BASE
Borstat stål

KYLSKÅP
SIEMENS IQ300

KÖKSBLANDARE
MORA CERA K5

Rostfri design

EKPARKETT MILKY WHITE
3-stav, 13mm, mattlack

Krom

SPEGELLUCKA ART VIT
Vit NCS S 0500-Y

KOMMOD

BÄNKSKIVA WHITE RAW CONCRETE
DISKMASKIN
SIEMENS IQ300

Forma vit
tvättställ Sand

Laminat

Rostfri design
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TILLVAL / STILPAKET MODERN

INDUSTRIELL KÄNSLA MED SVARTA ACCENTER
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TILLVAL / STILPAKET MODERN

EKPARKETT NORTHERN WHITE

I den moderna stilen mixar vi lätta träslag
och köksluckor i mocka med stilrena detaljer
som bryter av. Känslan är avskalad med
svarta accenter i såväl kök som badrum.

3-stav, 13mm, mattlack

INNERDÖRR
UNIQUE 01L
NCS S 0500-N

HANDTAG LOUNGE
Krom och svart läder

SIEMENS IQ700
UGN, MIKRO OCH HÄLL
Rostfri design

SLÄT LUCKA STOCKHOLM

FÖRVARING
ELFA

Mocka

Gallery

KOMMOD
KÖKSBLANDRE
MORA INXX II SHARP

Forma skiffergrå

KROM

KYLSKÅP
SIEMENS IQ500

EKPARKETT MILKY WHITE
3-stav, 13mm, mattlack

Rostfri design

BÄNKSKIVA SANDSTEN
Laminat

DISKMASKIN
SIEMENS IQ300
Rostfri design

AKRYLBADKAR
SVEDBERGS Z160
Inkl. front/gavel, vit
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BRASKAMINER

TILLVAL / STILPAKET KLASSISK

KLASSISKT UTTRYCK MED
EN SAMTIDA TOUCH

TILLVAL / STILPAKET KLASSISK

COMPACT 03
NCS S 0500-N

I vårt klassiska stilpaket hämtar vi
inspiration från äldre hus. Stilen
präglas av ljusa färger på luckor,
knoppar och golv med detaljer i
mässing, krom och granit.
UGN, MIKRO OCH HÄLL
SIEMENS IQ700

FÖRVARING
ELFA
Grace

KÖKSBLANDARE
DAMIXA TRADITION
Krom

Borstat stål

KNOPP KLASSISK
Borstat stål

SPEGELLUCKA SENSE

KYLSKÅP
SIEMENS IQ500

Vit NCS S 0500-Y

Rostfri design

EKPARKETT COTTON WHITE
DuoPlank, 13 mm, mattlack

BÄNKSKIVA WHITE RAW CONCRETE

BADKAR GJUTMARMOR SCARLETT

Laminat

Vit

DISKMASKIN
SIEMENS IQ300
Rostfri design
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INNEHÅLL
TILLVAL
INTERIÖRT
KÖK

TILLVAL
EXTERIÖRT
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TVÄTT OCH KLÄDVÅRD
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Köksinredning
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Tvättmaskin

27

Ytterdörr
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Diskmaskin
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Torktumlare

27

Ytterdörr / pardörr

44

Diskho

14

Förvaring

28

Fönster

46

Köksblandare

15

Skjutdörrspartier

48

Kyl och frys

16

Plåt och vattenavrinning

49

Ugn, mikro och spishäll

17

Tak

50

Fläkt

18

Fasad och fasadbehandling

51

Balkongräcken och entrétak
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GOLV, TAK OCH DÖRRAR
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Golv

30

Trösklar

32

Innerdörr
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BAD

19

Innertak

34

Badrumsinredning

20

Foder och lister

35

Tvättställsblandare

21

Handtag innedörr

36

Dusch

22

Trappa

37

WC
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Badkar

24

Bastu
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VÄRME

38

Braskamin

39

Värmepump

40

Ventilation
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TILLVAL INTERIÖRT
Ditt nya hus ska bli till ett hem. Här i katalogen hittar du ett brett
sortiment från noga utvalda leverantörer. Hur ska köket se ut?
Vill ni ha en värmande kamin, ett annorlunda golv eller är det någon
helt annan detalj som känns extra viktig för dig?
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KÖK
Vilken lucktyp är du? Med eller utan handtag?
Vilken bänkskiva passar övriga val? Med ett kök
från HTH får du inte bara ett kök utan ett genomtänkt koncept som vilar på hållbara värderingar
och innovativ design. Exakt hur ditt drömkök ska
se ut får du möjlighet att planera tillsammans
med HTH:s duktiga köksdesigners.
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Inspirationsbild från HTH

Se hela
sortimentet på
hth.se

KÖKSINREDNING
Vi har satt ihop tre grundpaket som speglar våra olika interiörstilar, standard, klassisk och modern.
I vårt standardpaket ingår en vit spegellucka, laminatbänkskiva med betongmönster, och en knopp i borstat stål.
Tillsammans med HTH kan självklart kika på, och välja bland andra luckor ur deras sortiment.

STANDARD

TILLVAL

SPEGELLUCKA ART VIT

KNOPP BASE

SLÄT LUCKA STOCKHOLM

Vit NCS S 0500-Y

Borstat stål

Mocka

MODERN

HANDTAG LOUNGE

SPEGELLUCKA SENSE

Krom och svart läder

Vit NCS S 0500-Y

BÄNKSKIVA LAVA

BÄNKSKIVA SANDSTEN

BÄNKSKIVA WHITE RAW CONCRETE

Laminat

Laminat

Laminat
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KLASSISK

KNOPP KLASSISK
Borstat stål

DISKMASKIN
Funktionella, smarta och snygga vitvaror gör matlagningen roligare och vardagslivet lättare. Kyl, frys, ugn, mikro och
häll kommer från högkvalitativa Siemens. Det finns dessutom en mängd tillval för dig som söker det lilla extra.

STANDARD

IQ300 DISKMASKIN
60 cm, rostfri design

TILLVAL

MODERN
KLASSISK

IQ300 UNDERBYGGD DISKMASKIN

IQ300 UNDERBYGGD DISKMASKIN

IQ300 INTEGRERAD DISKMASKIN

IQ300 INTEGRERAD DISKMASKIN

60 cm, vit

60 cm, blacksteel

60 cm, 13 kuvert

60 cm, 14 kuvert, variohinge

DISKHO
Vi har valt ut hoar som passar våra tre stilpaket men självklart kan du tillsammans med en köksplanerare från HTH välja
en annan ho som passar ditt kök.
STANDARD

TILLVAL

VASK

VASK KÖKSÖ

VASK

VASK KÖKSÖ

VASK

VASK KÖKSÖ

Intra Omnia 78 DF

Intra Frame FR155.
Köksö finns enbart på
specifika husmodeller.
Se ritning.

Franke MTG 610-50

Franke MTG 610-45.
Köksö finns enbart på
specifika husmodeller.
Se ritning.

Intra Baltic 745DF

Intra Linea 1840.
Köksö finns enbart på
specifika husmodeller.
Se ritning.

MODERN
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KLASSISK

KÖKSBLANDARE
Du kan välja bland flera olika färger och modeller på köksblandare. Samtliga modeller är utrustade med diskmaskinsavstängning.

STANDARD

MORA CERA K5
Krom

Alla våra blandare är granskade och
listade enligt Svanens krav på hållbara
material i byggnader.

TILLVAL

MORA INXX II SHARP

MORA INXX II SHARP

MORA INXX II SHARP

MORA INXX II SHARP

Krom

Mattsvart

Mattgrå

Borstad mässing

MODERN

MORA INXX II SOFT

MORA INXX II SOFT

MORA INXX II SOFT

MORA INXX II SOFT

Krom

Matt svart

Mattgrå

Borstad mässing

DAMIXA TRADITION

DAMIXA TRADITION

Krom

Mässing

KLASSISK
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KYL OCH FRYS
Funktionella, smarta och snygga vitvaror gör matlagningen roligare och vardagslivet lättare. Kyl och frys kommer från högkvalitativa Siemens.

STANDARD

TILLVAL

MODERN
KLASSISK

IQ300 KYLSKÅP

IQ500 KYLSKÅP

IQ500 KYLSKÅP

IQ500 KYLSKÅP

IQ500 INTEGRERAD KYLSKÅP

IQ500 KOMBINERAD KYL/FRYS

186x60 cm, rostfri design

186x60 cm, långt handtag,
rostfri design

186x60 cm, långt handtag,
vit

186x60 cm, långt handtag,
blacksteel

177.5x56 cm

203x60 cm, rostfri design

MODERN
KLASSISK

IQ300 FRYSSKÅP

IQ500 FRYSSKÅP

IQ500 FRYSSKÅP

IQ500 FRYSSKÅP

IQ500, INTEGRERAD FRYS

186x60 cm, no frost,
rostfri design

186x60 cm, no frost,
långt handtag,
rostfri design

186x60 cm, no frost,
långt handtag, vit

186x60 cm, no frost,
långt handtag, blacksteel

177.2x55.8 cm
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UGN, MIKRO OCH SPISHÄLL
Funktionella, smarta och snygga vitvaror gör matlagningen roligare och vardagslivet lättare. Ugn, mikro och häll
kommer från högkvalitativa Siemens. Det finns dessutom en mängd tillval för dig som söker det lilla extra.

STANDARD

TILLVAL

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ700

SIEMENS IQ700

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ500

Inbyggnadsugn, 60x60 cm,
rostfri design

Inbyggnadsugn, 60x60 cm, 4D-varmluft,
TFT-display, rostfri design

Inbyggnadsugn, 60x60 cm, 4D-varmluft,
TFT-display, vit

Inbyggnadsugn, 60x60 cm, 3D-varmluft
stektermometer, pyrolys, blacksteel

Kombiugn med ånga, 60x45 cm,
blacksteel

SIEMENS IQ700

SIEMENS IQ500

Inbyggnadsmikro, 60x38 cm,
vänsterhängd eller högerhängd, vit

Inbyggnadsmikro, 60x38 cm,
vänsterhängd, blacksteel

MODERN
KLASSISK

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ700

Inbyggnadsmikro, 60x38 cm,
vänsterhängd, rostfri design

Inbyggnadsmikro, 60x38 cm,
vänsterhängd eller högerhängd, rostfri design

MODERN
KLASSISK

SIEMENS IQ100

SIEMENS IQ700

SIEMENS IQ700

SIEMENS IQ500

Induktionshäll, 60 cm, svart

Induktionshäll, 60 cm,
flexibla zoner, svart

Induktionshäll, 80 cm,
flexibla zoner, svart

Induktionshäll, 80 cm,
combizon, svart

MODERN
KLASSISK

17

Alla våra ugnar, mikros och spishällar är
granskade och listade enligt Svanens
krav på hållbara material i byggnader.

FLÄKT
Fläkten bör följa kökets övriga formspråk. Många av fläktarna finns i flera olika färger och storlekar. Vi har valt ut fläktar som passar
våra tre stilpaket men självklart kan du tillsammans med en köksplanerare från HTH välja en annan fläkt som passar ditt kök.

STANDARD

TILLVAL

SIEMENS IQ100

SIEMENS IQ500

THERMEX DECOR 942

Vägghängd, 60 cm,
rostfri design

Vägghängd, 60 cm,
rostfri design

Vägghängd, justerbar 73,5-111,5 cm,
rostfri design

MODERN

KLASSISK
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BAD

Se hela
sortimentet på
svedbergs.se

Bilden kan innehålla tillval som inte ingår i vårt sortiment

Vill du ha badkar eller dusch eller både och? Vill du
inreda ditt badrum med en modern eller klassisk
känsla? Nu ska du omsätta dina idéer och drömmar
till material, färger, material och detaljer som kan
sätta pricken över i:et. Och samtidigt behöver du
tänka praktiskt. Vill du lägga lite extra omsorg på
badrummet så erbjuder vi ett digital möte med
Svedbergs badrumsexperter.

9
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BADRUMSINREDNING

Inspirationsbilder från Svedbergs

Utöver dessa paket har du tillgång till hela Svedbergs sortiment på badrumsinredning. Med hjälp av
Svedbergs kunniga personal kan du få hjälp att välja den badrumsinredning som passar för ditt hus.

STANDARD

TILLVAL

SPEGEL TIVED

SPEGEL ISTA

SPEGELSKÅP HAMRA

60 eller 80 cm med
LED-belysning

60 eller 80 cm med
LED-belysning
och dimmer,

54 eller 84 cm med
LED-belysning, eluttag
och två hyllor

FORMA VIT
TVÄTTSTÄLL SAND

FORMA SKIFFERGRÅ
TVÄTTSTÄLL MUNKA

FORMA VIT
TVÄTTSTÄLL SAND

60x35 cm och/eller
80x35 cm. Handtag T1,
142 mm, blankpolerad.
Forma har två lådor

60x35 cm och/eller 80x35 cm.
Integrerade handtag. Forma har
två lådor.

60x35 cm och/eller 80x35 cm. Knopp O1,
stålutförande. Forma har två lådor med en
elegant ram i det klassiska stilen.

MODERN
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KLASSISK

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Förutom att blandaren bestämmer hur mycket vatten och energi du gör av med ska den vara
användarvänlig och passa in i rummet. Vilken stil passar ditt badrum bäst?

STANDARD

TILLVAL

MORA MMIX B5

MORA INXX II SHARP SMALL

MORA INXX II SHARP SMALL

MORA INXX II SHARP SMALL

MORA INXX II SHARP SMALL

ECO, energisparfunktion
Krom

Krom

Mattgrå

Borstad mässing

Mattsvart

MORA INXX II SOFT SMALL

MORA INXX II SOFT SMALL

MORA INXX II SOFT SMALL

MORA INXX II SOFT SMALL

Krom

Mattgrå

Borstad mässing

Mattsvart

MODERN

DAMIXA TRADITION
Krom

KLASSISK

Alla våra blandare är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

MORA INXX II SOFT HIGH

MORA INXX II SOFT HIGH

MORA INXX II SOFT HIGH

MORA INXX II SOFT HIGH

Krom

Mattgrå

Borstad mässing

Mattsvart

21

DAMIXA TRADITION
Mässing

DUSCH
Duschset från Mora är standard. Vill du hellre satsa på en takdusch finns det flera alternativ från Mora och Damixa, utvalda för att passa respektive stilpaket.

STANDARD

TILLVAL

MORA MMIX T5 / S5

MORA INXX II

MORA INXX II

MORA INXX II

MORA INXX II

DAMIXA TRADITION

DAMIXA TRADITION

Blandare och duschset

Krom

Mattgrå

Borstad mässing

Mattsvart

Krom

Mässing

MODERN

KLASSISK

WC
STANDARD

MODERN

TILLVAL

KLASSISK

GUSTAVSBERG NAUTIC WC
1500 HF S-LÅS 2/4L, snålspolande,
mjuksits, limning, vit

GUSTAVSBERGS NATUTIC

GUSTAVSBERGS NATUTIC

IFÖ VÄGGHÄNGD WC-SKÅL

SPOLPLATTA SIGMA 30

SPOLPLATTA SIGMA 30

WC-sits, soft close och
quick release, svart

WC-sits, soft close och
quick release, vit

Sign Art, snålspolande, finns som
tillval på specifika husmodeller.

Geberit, vit plast

Geberit, krom
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DUSCHVÄGG
Vi har gjort ett urval av duschväggar som passar extra bra ihop med respektive stilpaket. Hos Svedbergs finns ett brett sortiment och fler alternativ att välja mellan.

TILLVAL

SVEDBERGS DELTA

SVEDBERGS 180°

SVEDBERGS SKOGA

Hörndusch, halvrund 90x90 cm, klarglas

Skärmvägg ned dörr, 88,5x200 cm, krom, klarglas

Hörndusch, halvrund 90x90 cm, vit matt, klarglas

MODERN

Inspirationsbild från Svedbergs

STANDARD

KLASSISK

HANDDUKSTORK
TILLVAL

SVEDBERGS BAS
50x69 cm. Finns i krom
och vit matt. Finns även
i storlek 37x142 cm.
*Ska kompletteras med
elpatron Erica.
(Ej vattenburen).

SVEDBERGS
ELPATRON ERICA
300W. Med timer och
termostat. Finns i vit
och krom

23

SVEDBERGS DIANA
48x80 cm. Inbyggd elpatron.
Svart

Alla våra duschväggar är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

BADKAR
Plask och lek eller sparitual? Ett badkar kan användas till mycket och Svedbergs erbjuder badkar för alla behov i många olika stilar, storlekar och material.
På husets planritning kan du se om det finns plats för badkar i just ditt hus.

STANDARD

TILLVAL

Bilden kan innehålla tillval

BADKAR AKRYL KALIX

BADKAR AKRYL KALIX

BADKAR GJUTMARMOR SCARLETT

Inkl. front/gavel, vit, 160 liter

Inkl. front/gavel, vit, 160 liter

Vit, 165 liter

MODERN

KLASSISK

BADKARSBLANDARE
STANDARD

MORA MMIX T5
Inkl. duschslang S5 , krom

TILLVAL

MORA INXX II

MORA INXX II

MORA INXX II

MORA INXX II

DAMIXA TRADITION

Inkl. handdusch, krom

Inkl. handdusch, mattsvart

Inkl. handdusch, mattgrå

Inkl. handdusch,
borstad mässing

Krom

MODERN
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KLASSISK

BASTU
Ett värmande bastubad tinar upp om vintern och sägs dessutom vara nyttigt för både kropp och
själ. Tylö är världsledande inom sin gren – att tillverka stimulerande bastumiljöer som främjar
avkoppling och badglädje. På husritningen kan du se om det passar med bastu i ditt hus.

TILLVAL

BASTUPAKET
Komplett bastu med bastupanel och
bastulav från Combiwood, bastufolie,
bastuaggregat Tylö Sense Sport, bastudörr DGB, taklist och foder till bastudörr
samt galvaniserad tallriksventil.
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TYLÖ DGB

TYLÖ SENSE SPORT

Bastudörr i härdat säkerhetsglas,
karm i furu och dörrhandtag i asp
försett med magnetlåsstängning.
Finns i klarglas samt bronsfärgat glas.

Ett bastuaggregat med energibesparande
funktion samt inbyggda inställningar för tid
och temperatur. Sense Sport finns i 6,6 och
8 kW effekt samt går att få väggmonterat
eller stående på ben.

TVÄTT OCH
KLÄDVÅRD
En välplanerad tvättstuga med moderna vitvaror
gör gott för miljön och förenklar vardagssysslorna.
Hemligheten bakom en fungerande tvättstuga är
att planera efter hur du använder den, och gärna i
detalj. Var sak behöver sin egen plats redan från start.
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TVÄTTMASKIN
En välplanerad tvättstuga med moderna vitvaror gör gott för miljön och förenklar vardagssysslorna. I klädvården har vi valt högkvalitativa vitvaror från Siemens med många smarta funktioner.

STANDARD

SIEMENS IQ300
Frontmatad, 7 kg,
1200 rpm, energiklass D

TILLVAL

MODERN

SIEMENS IQ300

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ700

KLASSISK

Frontmatad, 8 kg,
1400 rpm, energiklass C

Frontmatad, 8 kg, 1400 rpm,
iSensoric, iDos, energiklass C

Frontmatad, 10 kg, 1600 rpm,
iSensoric, iDos, home connect,
energiklass C

TORKTUMLARE
STANDARD

SIEMENS IQ300
7 kg, energiklass A++

TILLVAL

MODERN
KLASSISK

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ500

SIEMENS IQ700

8kg, energiklass A++

8 kg, iSensoric, energiklass A++

9 kg, home connect, energiklass A++
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Alla våra tvättmaskiner och torktumlare
är granskade och listade enligt Svanens
krav på hållbara material i byggnader.

FÖRVARING
STANDARD

TILLVAL

VISTA Skjutdörrsparti, vit

GARDEROB

TILLVAL

60 cm, F-höjd,
vit slät lucka i melamin

Elfa är experter på skjutdörrar och
erbjuder ett brett sortiment både vad
gäller färg, form och praktisk förvaring.
Våra tre varianter av skjutdörrar finns i
olika kulörer, profiler och designer. Möjliga
varianter finns listade hos oss och väljs
senare tillsammans med din säljare.

GALLERY Skjutdörrsparti, svart

TILLVAL

GRACE Skjutdörrsparti, vit med spegel

På husets planritning kan du se vilken typ
av klädförvaring som passar i just ditt hus.
Skjutdörrsgarderober är ett arkitektens
val som finns i vissa utvalda husmodeller.
TILLVAL

GALLERY DUO Skjutdörrsparti, vit med glas
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GOLV, TAK
OCH DÖRRAR
Husets golv, tak och dörrar är viktiga inredningskomponenter i ditt nya hus. Kombinera färger,
former och material och skapa en helhet som blir
till ditt hem. Din stil, din smak, du bestämmer.

GOLV

EKPARKETT PURE OAK NATURE

Vår inredningsarkitekt har valt ett modernt
och stilrent ekgolv i ljusare ton som standard.
Vill ni ha något annat än våra standardgolv
ser ni många fina tillvalsmöjligheter här.

TILLVAL

TILLVAL

EKPARKETT SNOW FLAKE

EKPARKETT CREAM WHITE XT

TILLVAL

TILLVAL

GOLVVÄRME
När du tar första steget in i en villa från Anebyhusgruppen ska du inte behöva frysa om fötterna,
därför är våra hus konstruerade för att byggas
med platta på mark med golvvärme. Väljer du
totalentreprenad ingår alltid detta.

För att skydda golven är samtliga trägolv
från Tarkett ytbehandlade med Proteco
golvlack, ett av marknadens starkaste
skydd. Proteco gör golvet slitstarkt samtidigt som den äkta träkänslan bevaras.
Samtliga golv är omslipningsbara.

Vid sluttningshus diskutera golvvärme
tillsammans med din säljare
Önskas golvvärme på övre plan går det att välja
till och då förstärks även träbjälklaget för att
stabiliteten av bjälklaget inte ska äventyras vid
värmeskiftningarna.

EKPARKETT COTTON WHITE
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Inspirationsbilder från Tarkett

TILLVAL

GOLV
Som standard erbjuder vi ett modernt och stilrent ekgolv i ljus ton. Valet för den moderna stilen
föll på ett ekgolv som går i en blondare ton och som klassisk stil ett naturligt ekgolv.

STANDARD

TILLVAL

EKPARKETT SHADE OAK CREAM

EKPARKETT NORTHERN WHITE

EKPARKETT PURE OAK

EKPARKETT STONE GREY

3-stav, Mattlack

3-stav, Mattlack

3-stav, Mattlack

Plank, Mattlack

EKPARKETT CREAM WHITE

EKPARKETT COTTON WHITE

EKPARKETT PURE EK NATURE

DuoPlank, Mattlack

DuoPlank, Mattlack

Plank, Mattlack

MODERN

KLASSISK

Alla våra golv är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

EKPARKETT SNOW FLAKE

EKPARKETT CREAM WHITE XT

Plank, Mattlack

Plank, Mattlack
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TRÖSKLAR
Som standard ingår dörrtrösklar i lackad ek. Du kan välja laserade trösklar i ek eller ask som tillval,
till exempel i en nyans som matchar ditt golv, det ger ett enhetligt intryck i hemmet.

STANDARD

TILLVAL

LACKAD EK

ASK 1

ASK 0

ASK 12

EK 43

EK 36

EK 62

EK 15

EK 13

EK 30

EK 66

EK 29

EK 34

EK 39

EK 22

REKOMMENDERAT TILLVAL
TILL STANDARDGOLVET.
Alla våra trösklar är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.
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INNERDÖRR
Som standardinnerdörr har vi valt en formstark modell från Swedoor. Till samtliga dörrar medföljer vit karm samt tröskelplatta i lackad ek.

STANDARD

TILLVAL

EASY GW

STABLE GW

STABLE NATURE

STABLE NATURE

UNIQUE 01L

UNIQUE 03L

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

Ek

Vitpigmenterad ek

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

MODERN

+KARM
Swedoors +Karm är kvistfri, underhållsfri
och har hög finish. Karmen har också
integrerade tätningslister som dämpar
slag och ljudgenomträngning. Detta gör
att dörrsetet upplevs både tystare och
mer exklusivt.

STYLE 03

CRAFT 04N

COMPACT 03

COMPACT SP10

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

KLASSISK
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Alla våra innerdörrar är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

INNERTAK
STANDARD

TILLVAL
RYGGÅSTAK FÖR MER RYMD

SLÄT VITT INNERTAK

I vår huskatalog ser du i vilka husmodeller
det finns möjlighet att ha ryggåstak.

Alla våra hus levereras som standard
med helt släta, vita innertak. Det ger ett
ljust och enhetligt intryck utan skarvar.
För att ytterligare lyfta fram rymden
kan man välja till ryggåstak eller ökad
takhöjd på vissa husmodeller. Se
arkitektens val på respektive husmodell.
Som tillval finns även panel och
pärlspont vilket ger taket en varm
och ombonad karaktär.

TILLVAL

INNERTAKSPANEL

INNERTAKSPANEL

Furu, 13x120 mm

Vitvaxad furu, 13x120 mm
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FODER OCH LISTER
En detalj som gör att husets stil verkligen utmärker sig är invändiga foder och lister.
Vår inredare har valt foder och lister som passar ihop med husets övriga stil.

STANDARD

TILLVAL

MODERN

TAKLIST

INGEN TAKLIST
Istället för taklist monteras en typ
av skarvlist i plåt bakom vägg och
takplattor för extra hållbara skarvar.

TAKLIST

Skugglist, furu, 21x43 mm,
obehandlad

FODER

FODER
Furu, 12x56 mm,
obehandlad

MODERN

FODER

Furu, 12x56 mm,
obehandlad

MODERN

GOLVLIST

GOLVLIST

GOLVLIST

Furu,12x56 mm,
obehandlad

Furu,12x56 mm,
obehandlad

Furu, 15x56 mm,
obehandlad

Furu, 15x69 mm,
obehandlad

Furu, 15x95 mm
samt sockelklossar,
furu, 25x75x115 mm

KLASSISK

TAKLIST HÅLKÄLSLIST

Alla våra lister och foder är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

Furu, 15x43 mm,
obehandlad

KLASSISK

KLASSISK
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Foder och lister levereras omålade till huset för att därefter
målas på plats för att dölja t.ex. spikmärken och skarvar.

HANDTAG INNEDÖRR
Ett dörrhandtag ska ha ett väl utformat grepp och kännas bra i handen varje gång du öppnar eller stänger dörren.
I Habos breda sortiment finns ett handtag för varje tycke och smak.

STANDARD

BOSTON
Rostfritt

TILLVAL

DENVER

DENVER

DENVER

NEW YORK

NEW YORK

Borstad krom

Svart

Mässing

Borstad krom

Svart

SEATTLE

SEATTLE

OXFORD

OXFORD

PALERMO

Borstad krom

Svart

Borstad krom

Borstad mässing

Svart

MODERN

KLASSISK

Alla våra dörrhandtag är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

PALERMO

LEXINGTON

LEXINGTON

PORTO

PORTO

Borstad mässing

Krom

Svart

Aluminum

Svart
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TRAPPA
Trappan är en central del av huset. Tillsammans med ATAB-trappan har vi tagit fram en trappa som fungerar i många olika husmodeller.

VITMÅLAD TRAPPA
Öppen trappa. Steg, handledare,
vang och räcke vitmålade (NCS S 0500-N).

TRAPPSTEG I EK

Öppen trappa med steg och handledare i ek, vang och räcke vitmålade (NCS S 0500-N).

INBYGGT FÖRRÅD
STANDARD

Praktiskt förråd under trappan för mer förvaring.
Vid detta alternativ levereras en stängd trappa.

TRAPPSTEG I EK Öppen trappa med steg i ek, vitmålade handledare (NCS S 0500-N)
och räckesståndare i stål. Går ej att kombinera med förråd under trappan.

KLASSISK
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MODERN

VÄRME

BRASKAMIN
En braskamin höjer både livskvaliteten och mysfaktorn i ett hem. Välj bland olika modeller, färger och material.
I nyproducerade hus är det inte alltid värmen som räknas – hur kaminen och elden ser ut är minst lika viktigt.
Många av våra kamininsatser är nu anpassade med ett nytt revolutionerande HR-glas som ger stora fördelar
i nyproducerade hus. Tänk på att ditt val av kamin är beroende av vilken husmodell du väljer.

Svart plåt

Vit plåt

TILLVAL
Täljsten

Många av våra
kaminer finns i olika
utförande enligt
listan här till vänster.
Din säljare har
mer underlag från
Contura.

Artstone naturell

Artstone vit

Artstone antracit

C300-SERIEN

C596-SERIEN

C856-SERIEN

CI61-SERIEN

C556-SERIEN

CI51-SERIEN

GUSTAVSBERG NAUTIC WC

MORA INXX II SHARP KROM

Gustavsberg Nautic WC 1500 HF S-LÅS
2/4L, Mjuksits, Limning, vit
Art. nr. 8311253

Köksblandare
Diskmaskinavstängning
Art. nr. 8311253

MORA INXX II SHARP KROM

MORA INXX II SHARP KROM

Köksblandare
Diskmaskinavstängning
Art. nr. 8311253

Köksblandare
Diskmaskinavstängning
Art. nr. 8311253

C896-SERIEN

Alla våra braskaminer är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

CI8 COSI-SERIEN

MORA INXX II SHARP KROM
Köksblandare
Diskmaskinavstängning
Art. nr. 8311253
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VÄRMEPUMP
En värmepump som ger en effektivare energianvändning lönar sig alltid, både för miljön och ekonomin. När du ska välja den bästa lösningen för just ditt hus
behöver du börja med att tänka igenom de faktorer som spelar in: utomhusklimat, energianvändning, nuvarande uppvärmning eller nybyggnation, husets storlek,
ventilation, isolering och familjens beteende. I över 60 år har Nibe fokuserat på att skapa lösningar för ett behagligt och hållbart inomhusklimat. Det gör Nibe till
en trygg leverantör som står för kvalitet in i minsta detalj. Vilken typ av värmesystem som ingår i ditt nya hus framgår av tecknat avtal. Tänk på att värmepumpen
oavsett modell behöver lite plats omkring sig i det utrymme där den placeras.

STANDARD

TILLVAL

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP
NIBE S735-7

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP
NIBE F750

BERGVÄRMEPUMP
NIBE S1255

BERGVÄRMEPUMP
NIBE S1155

VARMVATTENBEREDARE
NIBE VPB 200 CU

Energiklass A+++

Energiklass A++

Energiklass A+++

Energiklass A+++
Krävs vid val av VPBS 300

VPBS 200 för frånluftvärmepump
VPBS 300 för bergvärmepump

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Frånluftsvärmepump med integrerad
varmvattenberedare som ger värme,
varmvatten och ventilation
Hämtar energi från inomhusluften och
återvinner energi via värmepump tillbaka
till bostaden
Hög värmeeffekt med minimal
energiförbrukning
Varmvattenberedare på 178 L och ger ca.
240 L 40 °C varmvatten
Användarvänlig touchscreen.
Uppkopplat hem med smart teknik för en
enklare vardag via Nibe Uplink
Låg ljudnivå, stilren design och ett kompakt format.

•
•
•
•
•
•
•

Effektreglerad allt-i ett-produkt, värme och
ventilation
Hämtar energi från inomhusluften och återvinner energi via värmepump tillbaka till bostaden
Hög värmeeffekt med minimal energiförbrukning
Schemaläggning av värme, ventilation och
varmvatten
Varmvattenberedare på 180 L och ger ca.
240 L 40 °C varmvatten
Uppkopplat hem med smart teknik för en
enklare vardag via Nibe Uplink
Nibe Smart Price Adaption, sänker energikostnader
Förberedd för att kunna anslutas mot tillluftsaggregat NIBE SAM 42.

•
•
•
•
•

Användarvänlig touchscreen.
Trådlösa tillbehör och integrerad trådlös
uppkoppling via WiFi med energibesparande smart teknik för hög komfort.
Energibesparande smart teknik och
väderstyrning
Anslutningsbarhet till röstassistenter
Översikt och kontroll direkt i smartphone
via myUplink
Inbyggd varmvattenberedare 180 L och
ger ca. 240 L 40 °C varmvatten
Nibe Smart Price Adaption, sänker
energikostnader
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•
•
•
•
•

Användarvänlig touchscreen.
Trådlösa tillbehör och integrerad trådlös
uppkoppling via WiFi med energibesparande smart teknik för hög komfort.
Energibesparande smart teknik och väderstyrning
Anslutningsbarhet till röstassistenter
Översikt och kontroll direkt i smartphone
via myUplink
Kompletteras med VVB S300 för tillgång till
mycket varmvatten
Nibe Smart Price Adaption, sänker energikostnader

VENTILATION

STANDARD

FRÅNLUFTSMODUL
NIBE FLM S45
Standard till F730
Frånluft till Nibe F730 där återvinning sker
via värmepump. Tilluft via spaltventiler och
komplettering med tilluftsventiler, Fresh
100TL. FLM S45 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärme.
• Ger en komplett lösning för både
ventilation, varmvatten och värme.
• Effektiv även när värmepumpen inte är
i drift.
• En del av ditt smarta hem – styr din
ventilation online via myUplink.

TILLVAL

TILLUFTSMODUL
NIBE SAM 42

VENTILATIONSVÄRMEVÄXLARE
NIBE ERS S10-400 / ERS 30-400

VENTILATIONSVÄRMEVÄXLARE
SYSTEMAIR-SAVE VTR/VSR 300

Nibe med FXT-ventilation
(Balanserad ventilation)

Nibe med FXT-ventilation
(Balanserad ventilation)

Används tillsammans vid uppvärmning via
fjärrvärme.

NIBE SAM 42 är en tilluftsmodul speciellt
framtagen för att kombinera återvinning
av mekanisk frånluft med förvärmd tilluft.
SAM 42 är framtagen för att dockas mot
frånluftsvärmepumpen NIBE F750.
Den inbyggda fläkten i SAM 42 tar uteluft
och blåser ut den i huset via tilluftsdon. Vid
behov värms tilluften.

• Styrs enkelt ifrån en Nibe S1255/S1155
värmepump och blir en del av smarta hem.
• Ventilationsvärmeväxlare med hög
verkningsgrad och låg energiförbrukning.
• Tillsammans med Nibe S1255/S1155
värmepump i S-serien komplett lösning i
hus med balanserad ventilation.

• Högenergieffektiv roterande värmeväxlare med EC-fläktar
• Behovsstyrd reglering med inbyggd 		
fuktsensor
• Fuktöverföringsfunktion för minimering
av kondensation i tilluften vintertid
• Modbus-kommunikation RS-485 som 		
standard

TILLVAL

ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR
I samarbete med Svea Solar har du möjlighet att
installera solceller och laddstation på ditt hus.
Solceller sänker drifkostnaden och höjer därmed
värdet på ditt hus.
Är du intresserad av att installera solceller eller
laddstation kopplar våra säljare ihop dig med vår
leverantör för att sätta ihop ett paket efter dina
önskemål och behov.
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TILLVAL EXTERIÖRT
De exteriöra tillvalen hjälper dig att förstärka stilen på ditt hus.
Här kan du påverka allt från ytterdörr och fönster till fasad, tak och
vattenavrinning. För dig som vill ha tips och inspiration på vägen
har vi arbetat fram två husstilar: Modern och Klassisk. Men du har
självklart även möjlighet att kombinera egna tillval som skapar ett
unikt uttryck på ditt hus.
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YTTERDÖRR
Ytterdörren ska ha en säker och stabil konstruktion. Lika viktigt är att utseendet hänger samman med husets övriga karaktär.

STANDARD

TILLVAL

CERES 858G

CASTOR 864G

VÄDUREN 872

PLANETEN 836G

LEJONET 801

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

VENUS 834G

UTSIKTEN 930G

DIAMANT 373

MÅNEN 820G

SOLEN 833

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

PLUTO 892

LINJALEN 838G,

NCS S 0500-N, 10x21

NCS S 0500-N, 10x21

MODERN

Alla våra ytterdörrar är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

KLASSISK
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YTTERDÖRR / PARDÖRR

DÖRRKULÖR
STANDARD

TILLVAL

Klarvit
NCS S 0500-N,
glans 30

TILLVAL KOSTNADSFRI

Helvit
RAL 9010,
glans 30

Antracitgrå
RAL 7016,
glans 30

Röd
RAL 3011,
glans 30

TILLVAL

LINJALEN 838PG

MÅNEN 820PG

SOLEN 833P

VENUS 834PG

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

NCS S 0500-N

SIDOLJUS / GLAS

Ljusgrå
RAL 7035,
glans 30

Silvergrå
RAL 7001,
glans 30

Zinkgrå
RAL 7038

Mörkgrå
RAL 7043

Brun
RAL 8017,
glans 30

Svart
RAL 9005,
glans 30

Grön
RAL 6005

Ockra
RAL 8001

TILLVAL

SIDOLJUS
NorDan Bor 450 och Bor 451 finns i olika
bredder för att passa till ert nya hem.
Ritningen visar om sidoljus finns på din
valda husmodell.

FROSTAT
Modernt insynsskydd där
glaset upplevs ”suddigt”.
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Dörren lackas med
samma kulör på
in- och utsida.

HANDTAG YTTERDÖRR
Dörrhandtagets design och material är en annan viktig detalj som förhöjer husets karaktär.

STANDARD

BOSTON
Rostfritt utseende
Låssystem ASSA 2000

TILLVAL

DENVER

DENVER

DENVER

NEW YORK

NEW YORK

Borstad krom

Svart

Polerad mässing

Borstad krom

Svart

SEATTLE

SEATTLE

PALERMO

OXFORD

PALERMO

Borstad krom

Svart

Polerad mässing

Borstad krom

Svart

MODERN

KLASSISK

Alla våra dörrhandtag är granskade
och listade enligt Svanens krav på
hållbara material i byggnader.

PORTO

PORTO

OXFORD

TRIBE 2

TRIBE 2

Aluminum

Svart

Borstad mässing

Elektoniskt lås
Silver

Elektroniskt lås
Svart
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FÖNSTER
Som standard sitter utåtgående vridfönster i trä med aluminiumbeklädnad från Trarydfönster eller SP fönster, båda från
Svenska Fönster. Aluminiumet ger lättare skötsel och framför allt längre hållbarhet än vanliga träfönster. Vi har valt ett mer
energieffektivt glas än standardglaset. Du kan även välja till Optimal Plus för att ytterligare sänka fönstrets U-värde. På husritningarna av den grundmodell du valt kan du se vilken fönstersättning och typ av fönster som ingår i husets standard. Där ser
du även om det är fönsterdörr, fasta eller öppningsbara fönster samt vilken storlek fönstren har. Ta gärna hjälp av din säljare.

SPRÖJS
Välj till spröjs för att förstärka husets stil. Spröjsen
levereras i samma kulör som fönstret. Tänk på att
spröjsens färg även syns från insidan.

TILLVAL

STANDARD
• 3-glas isolerruta

Öppningsbart utåtgående
vridfönster med aluminiumbeklädnad

• U-värde 1,0 W/m²K
• Infällt vädringsbeslag (spaltventil)
• Glassäkring
• Invändigt vitmålad furu, NCS S 0500-N

Standard

S00:11

S00:21

S00:11 1/3 Förskjuten

• Utvändig aluminiumbeklädnad
• Utvändigt dolda beslag

S00:11+S00:11 över

TAKFÖNSTER
Med takfönster låter du ljuset flöda in från ännu ett håll, vilket ger skön rymd och mer ljus. VELUX takfönster är tåliga och har hög kvalitet.
Fönstren har ett U-värde från 1,3 W/m2K och lägre, är vitmålade invändigt och mörkgrå utvändigt och finns i mängder av varianter.
Ritningen visar om takfönster finns på just din valda husmodell.

STANDARD

Bilden kan innehålla en typ av tillval vi inte erbjuder.

TILLVAL

Pivåhängt takfönster. Passar i de flesta
hem eller där till exempel möbler ska
ställas rakt under fönstret.

Fjärrstyrt takfönster. Fönster som
går att fjärrstyra är ett bekvämt
alternativ när det är svårt att nå.
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FÖNSTERKULÖR UTSIDA
Klarvit är standardkulör på fönster. Som tillval kan du välja fritt bland dessa kulörer för dina aluminiumprofiler och
spröjs. Tänk på att spröjsens kulör syns även från insidan

STANDARD

SMARTA TILLVAL

TILLVAL

Det finns vissa tillval att göra för att öka både
säkerhet och komfort. Du kan också välja
foderlösa fönster för att ytterligare förstärka
karaktären på ditt hus.

Klarvit
NCS S 0500-N,
glans 30

Helvit,
RAL 9010,
glans 30

Zinkgrå
RAL 7038

Mörkgrå
RAL 7043

Brun
RAL 8017,
glans 30

Svart
RAL 9005,
glans 30

Antracitgrå
RAL 7016,
glans 30

Silvergrå
RAL 7001,
glans 30

Ljusgrå
RAL 7035,
glans 30

Röd
RAL 3011,
glans 30

Ockra
RAL 8001

GLAS
Ornamentglas - fungerar som insynsskydd och passar till
exempel badrumsfönster. Vi erbjuder ornamentglas i två
utförande: Frostat, Granit

Klarglas
Jämförelse mot tillval

Frostat

FÖNSTERKULÖR INSIDA
Standard är vit täckfärg men vill du matcha ditt exteriöra val går det att göra tillval med lasyr i fyra olika kulörer eller en täckfärg i en annan vit kulör.
Granit

STANDARD

TILLVAL

FODERLÖST
För ett mer modernt och stilrent uttryck
på fasaden så kan du välja tillvalet foderlösa fönster.
Detta tillval går endast att leverera med
stående z-panel från fabrik.

Vit täckfärg
NCS S 0500

Vit täckfärg
NCS S 0502-Y

Svart
lasyr 7744

Brun
lasyr 6734

Teakbrun
lasyr 6725
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Ljus furu
lasyr 1701

SKJUTDÖRRSPARTIER
Med skjutdörrspartier suddar du ut gränsen mellan ute och inne och får en öppen och ljus känsla i huset.
Skjutdörrspartier finns som arkitektens val på utvalda husmodeller. Fönster från Hajom är kända för sin höga kvalitet,
glider lätt och är smidiga att öppna och stänga.

Inspirationsbild från Hajom.
I bilden kan det finnas val
som inte finns som tillval.

Inspirationsbild från Hajom.
I bilden kan det finnas val som
inte finns som tillval.

TILLVAL

SKJUTDÖRRSPARTI
3-glas isolerruta med härdat glas in- och utvändigt
(för ökad personsäkerhet) är standard när du väljer ett
HAJOM-fönster. U-värde 1,2 för hela skjutdörrskonstruktionen är standard.

Exempel på skjutdörrsparti
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PLÅT OCH VATTENAVRINNING
Hur plåtdetaljerna ser ut kan göra stor skillnad för helhetsintrycket på ditt hus. Kanske vill du att vattenavrinningen ska sticka ut lite extra med en avvikande
kulör. Eller så låter du den smälta in i de vita knutarna så att den knappt märks. I plåtpaketet ingår vattenavrinning, fönster- och dörrbleck samt vindskiveplåt.
På en del hus ingår även midjebleck vilket framgår av ritningen.

STANDARD

Överbleck och
fönsterbleck

Silvermetallic

Anslutningsbleck
Fotplåt samt
vattenavrinning

TILLVAL

Vit

Mörkgrå

Svart

Antracit

Tegelröd

Mörkröd

Ränndalsplåt
Vindskiveplåt

VILKEN KULÖR SKA JAG VÄLJA?
Vattenavrinning, vindskiveplåt, midjeplåt, anslutningsbleck och fönsterbleck väljer man oftast att
ha i samma kulör för att ge huset ett enhetligt intryck. Fotplåt och ränndalsplåt är oftast i samma
kulör som takpannorna.

Midjeplåt
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TAK
STANDARD

TILLVAL
Tak är inte bara ett skydd för väder och vind. Det påverkar även husets karaktär och stil. Plåt- eller papptak finns att välja på
men upphandlas separat. För att ytterligare förstärka den klassiska stilen finns också nockdekoration som tillval.

Palema är en pålitlig betongpanna från Benders. Välj den kulör som passar ert hus och område bäst. Pannorna är
helt genomfärgade och har fått en ytbehandling med Benderit som förstärker nyansen. Benders har själva utvecklat
ytbehandlingen som läggs på betongpannorna i två omgångar vilket ger dem längre livstid och en mer hållbarhet. Den
2-kupiga takpannan har en garanti på hela 30 år vilket gör den till ett tryggt val.

Benders Palema, svart betongpanna. S 9000-N

Benders Palema, ljusgrå betongpanna. S 5005-G50Y

PLÅTTAK
Plåttak upphandlas separat.

Benders Palema, mellangrå betongpanna. S 6502-Y

Benders Palema, röd betongpanna. S 4050-Y80R

NOCKDEKORATION
För att stärka den klassiska stilen på ditt hus
finns möjlighet att välja till en nockdekoration.

Benders Palema, tegelröd betongpanna. S 4040-Y60R
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FASAD OCH FASADBEHANDLING
På din husritning ser du vilken typ av fasad som är standard för ditt hus. Det finns också en mängd olika tillval som gör att
du kan förändra intrycket av huset. Vill du ha en modern liggande panel, en traditionell lockläktspanel eller stilren puts?

LIGGANDE PANEL
Liggande panel ger ett modernt intryck. Panelen är lätt fasad,
vilket låter regnvattnet rinna av och gör den mer hållbar.

STÅENDE PANEL

LOCKLÄKTSPANEL

Stående Z-panel utan läkt.

Lockläktspanel ger ditt hus ett mer klassiskt uttryck.

Z-PANEL OCH LASYR

EGET VAL

Du kan välja en fasad med z-panel som är förberedd för lasyr. Då
levereras huset med grundoljad panel. Beroende på årstid kan det
tillkomma kostnader för täckning och ställning till hus. Detta varierar
beroende på geografisk placering av huset.

Oavsett husmodell kan du välja en fasad som är
förberedd för eget fasadmaterial.

VÄLJ KULÖR FÖR GRUNDMÅLNING
STANDARD
Som standard levereras huset målat med två lager i vitt, en
grundstrykning och en mellanstrykning. Tredje och sista strykningen sker på byggplatsen. Avviker kulören alltför mycket mot
grundkulören kan två strykningar på byggplatsen behövas.

Vit
NCS S0502-Y

TILLVAL
Vet du redan nu vilken färg ditt hus ska ha? Som tillval kan du
välja mellan röd, grå eller mörk grundmålning.

Ljusgrå

Mörkgrå

Röd
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BALKONGRÄCKEN OCH ENTRÉTAK
En balkong är en extra rofylld plats i ditt hem. Husritningen visar om balkong är standard och vilken typ av balkong och
räcke som huset har. På utvalda husmodeller finns möjlighet att välja till balkong eller en annan typ av räcke.

STANDARD

METALLRÄCKE
Metallräcke med horisontell delning
och säkerhetsglas.

STANDARD

TILLVAL

STÅENDE RÄCKE MED PANEL

METALLRÄCKE MED GLAS

Traditionell balkong i trä.

Stilrent metallräcke och säkerhetsglas.

Metallräcke med
säkerhetsglas

TILLVAL

Metallräcke
med
medBALKONG
Metallräcke
med
FRANSKMetallräcke
BALKONG
FRANSK
med Metallräcke
Metallräcke
med
horisontell
delning
vertikalsäkerhetsglas
delning
Metallräcke
med
Stilrent
metallräcke
horisontell
delning
säkerhetsglas
och
säkerhetsglas
(utan säkerhetsglas)
horisontell
delning och
med
säkerhetsglas.
och
säkerhetsglas
säkerhetsglas.

ENTRÉTAK

FRANSK BALKONG
Metallräcke
med
Metallräcke
med
Metallräcke
med
horisontell
delning
vertikal
delning
vertikal
delning
och(utan
säkerhetsglas
säkerhetsglas)
(utan säkerhetsglas).

Alla våra entrétak är granskade och listade
enligt Svanens krav på hållbara material i byggnader.

Väderskydda din entré med ett skärmtak som tillval. Alla entrétak finns i bredderna 1,5 och 2 meter.

TILLVAL

EASY COLLECTION,
Klarglas, 800 cm

Metallräcke med
vertikal delning
(utan säkerhetsglas)

CLASSIC SMALL,
Svart plåt, 850 cm

HIPPED

INNER CORNER

SIMPLE CLASSIC

RAINBOW

BOX MODERN CLASSIC

Svart plåt, 955 cm

Svart plåt, 955 cm

Svart plåt, 955 cm

Svart plåt, 900cm

Svart plåt, 960 cm
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VÄLKOMMEN HEM TILL ANEBYHUS
Anebyhusgruppen AB har huvudkontor och produktionsanläggningar i Åseda
och är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Anebyhusgruppen producerar och
marknadsför genomtänkta prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus.
Anebyhusgruppen ingår i träförädlingskoncernen Surewood Industries AB.

Vi hjälper dig att bygga ditt hus.
Kontakta oss:
info@anebyhusgruppen.se
anebyhusgruppen.se

2022 GoBrave

0474-488 80
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