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fritidshus
Huspartners inspirationsguide
för utförandet av ditt hus.

Så läser du Leveransbeskrivningen
I den här Leveransbeskrivningen får du veta hur ditt nya hus kommer att levereras. Du
kan enkelt se vad som ingår i ett standardutförande och vilka valmöjligheter du har.
Vad ingår?
Vårt hussortiment är uppdelat i villor och fritidshus. Dessa hus har en förutbestämd
standard som ingår i huspriset. För att du enkelt ska kunna se vad som ingår är alla
produkter märkta med standardikoner för respektive hustyp. Alla produkter som är
märkta med standardikonen för din hustyp ingår i huspriset*.

Ingår i ditt fritidshus
Ingår i din villa

Modell (Varumärke)
Produktbeskrivning

Vilka valmöjligheter inns?
Standardutförandet för en annan hustyp kan väljas som tillval för din hustyp. Utöver
standardutförandena för fritidshus och villa har vi även ett plusval. Plusvalet är till för
dem som vill ha något extra.

Ett plusv al för ditt hus

Ibland har du även valmöjligheter inom standardutförandet. I så fall finns standardikonen för din hustyp på flera objekt inom samma produktkategori. Du kan helt enkelt
välja mellan alla utföranden i leveransbeskrivningen och så länge du håller dig till standarden för din hustyp kommer inte slutpriset påverkas.

* Huspartner förbehåller sig rätten till ändringar i denna beskrivning som gällande för vilka produkter som levereras till respektive
hus. De redovisade produkterna och utförandena i denna Leveransbeskrivning kan komma att ändras eller bytas ut beroende på
ändringar i våra leverantörers produktsortiment. Kontakta alltid din säljare för att få uppgifter på de senaste produktförändringar.
För varje husförsäljning informerar vi dig om eventuella ändringar och ger dig en leveransbeskrivning som beskriver det exakta
utförandet för ditt hus.

Innehåll
För att snabbt och enkelt kunna hitta vad du söker information om finner du här en innehållsförteckning
över leveransbeskrivningens innehåll.
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Utomhus
För att ge huset dess rätta karaktär och anpassa det till något som passar både
dig och tomten finns olika utföranden och möjligheter. Det går till exempel att välja mellan olika utvändiga fasadpaneler, takbeläggningar, dörrar och kulörer. Under
avsnittet utomhus kan du läsa mer om dessa valmöjligheter.
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Fasad
För att ge våra hus ett bra och skyddande fasadmaterial, samtidigt som det ger möjlighet att sätta olika karaktärer på husens design, så finns möjlighet att välja på olika
träpaneler. Dessutom finns möjlighet att välja bland olika typer av målningsutförande.

Liggande enkelfasspontad

Stående dubbelfasad

Stående Mälarpanel

Stående Listlockpanel

22x145, grundmålad.

22x145, grundmålad.

22x145, grundmålad.

22x145 + 21x45, grundmålad.

Målningsutförande
I standardutförande levererar vi våra hus i ett grundmålat utförande på fasadpanelen. Grundmålningen
innebär att panelen är skyddad under den närmaste tiden mot väta och regn. Det ger även husägaren
tid att bestämma vilken fasadkulör man önskar måla huset i när huset är uppsatt och klart.
Som tillval kan man välja att få träpanelen även mellanstruken. Vilket innebär att man
endast brukar behöva stryka ett lager av den fasadkulören man önskar (kan bli 2 gånger
beroende på vald slutkulör). För mellanstrykning har vi fyra kullörer att välja mellan.
Vit (NCS 0502-Y)
Neutral (NCS S 2500-N)
Solgul (NCS 1037-Y09R)
Dalaröd (NCS 5038-Y83R)

Putsad fasad
Man kan även välja att utföra sitt hus med en putsfasad. Vi levererar då huset utan den träpanel som
huset som standard är utförd med. Sedan kan man upphandla valfritt putssystem av den lokala putsentreprenören. Viktigt är dock att upphandla ett så kallat ”ventilerat putssystem” vilket innebär att man
monterar på en putsbärarskiva med bakomliggande luftläkt innan man putsar huset. Det finns sedan
olika typer av putssystem vilket medför att ni själva kan välja vilken slutdesign ni önskar på huset.
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Tak
Till våra hus ingår passande takbeläggningar från kända tillverkare. När det gäller takpannor
har vi valt Monier, som med sitt breda sortiment tillser alla de krav och önskemål man har på
passande takprodukter. Om man istället önskar sig ett plåttakutförande till sitt hus finns ett
alternativ med Plannjas färdiga ”klicktak”. Som ytterligare alternativ kan man vända sig till den
lokala plåtslagaren för ett platsutfört bandfalsat plåttak.

Tegelpannor

Elegant (Jönåkerpannan)
Ytbehandlad betongpanna.

Vittinge
Enkupig klassisk takpanna
i lertegel. Naturröd.
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Plåttak
Modern (Plannja)
Ett klickfalsat plåttak för såväl moderna som klassiska hus.
PL 01 Svart

PL 30 Grå

PL 10 Grafitgrå

PL 33 Ärggrön

PL 15 Mörk silvermetallic

PL42 Brunröd PL 45

PL 20 Mörkgrå

Silvermetallic

PL 22 Mörkröd

Regnvattensystem
Som leverantör av hängrännor och stuprör till våra hus har vi valt Plannja som leverantör.
Deras produkter motsvarar väl de krav vi har på dessa produkter samtidigt som man finner en
bred valmöjlighet av kulörer. Antal stuprör och placeringar projekteras av våra installationsprojektörer och bestäms bl. a beroende på takyta.
I kulörprogrammet finns 10 st standardkulörer som går att få till samma pris.

PL 01 Svart

PL 80 Klarvit

PL 45 Silvermetallic

PL 15 Mörk silvermetalliv

PL 20 Mörkgrå

PL 18 Blyertsgrå

Aluzink

PL 22 Mörkröd

PL 42 Brunröd

Pl 56 Mörkbrun
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Ytterdörrar
Ytterdörren har en stor inverkan på husets utseende och det är genom den du välkomnar alla till dit hus.
Hos oss har du många olika designs att välja mellan för att ge huset precis det intrycket du önskar. Du
kan välja mellan modern eller traditionell stil och det finns dörrar i olika trädslag och kulörer. För att
leverera ytterdörrar med bra kvalitét och hög säkerhet använder vi oss av det välkända varumärket
Diplomat.

Funkis glas
(Diplomat)

Trend glas (Diplomat)
Vit med klarglas.

Vit med klarglas.

Färgval
Alla ytterdörrar kommer
som standard i vitt. Dörrarna
går att få i fler kulörer och
somliga även i annat träslag.
Kontakta oss så hjälper vi
dig att välja kulör för på din
ytterdörr.

Klassisk glas
(Diplomat)
Vit med cotswoldglas.

Nike (Diplomat)

Elvira glas (Diplomat)

Athena glas (Diplomat)

Vit med klarglas.

Vit med klarglas/cotswoldglas.

Vit med klarglas/cotswoldglas

Trycken

Standard

Hope Victoria

Hope Stockholm

ASSA 1927

Aluminium i rostfri nyans.
Finns även i silver nyans

Aluminium i rostfri nyans.
Finns även i silver nyans

Mässing. Finns även i nickel,
matt krom, brunoxid mm.

Tillval
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Fönster
Vi har utrustat våra hus med fönster från en av de ledande svenska tillverkare som finns på marknaden, Elitfönster, vars produkter håller hög standard och medför en trygghet i garanti och service för lång tid framöver.
Våra fönster finns i en mängd olika utföranden och alternativen är många gällande till exempel spröjs, glasning
och energivärden. Fönstren som ingår är både CE- och P-märkta och har 10 års garanti.

Glas
Som standard ingår klarglas
i våra fönster, men det finns
möjlighet att välja till t ex:
cotswoldglas om så önskas.
Vidare utför vi våra fönster
med ”säkerhetsglas” om det är
mindre än 60 cm mellan golv
och glas.

Pine (Elit)
Träfönster med 3-glas isolerruta. Utförandet är fasta eller öppningsbara (enl. husritning). U-värde: 1.3.

Spröjs och poster
Vi utför våra hus med utanpåliggande och avtagbara spröjs
enl. husfasadritning. Spröjs
finns sedan i olika tillvalsutföranden t ex: smala, breda,
genomgående, mellanglas och
duo. Kontakta din säljare för
mer info.

Xceed (Elit)
Aluminiumklätt träfönster med 3-glas isolerruta.
Fönster utföres fasta eller öppningsbara enl. husritning. U-värde: 1.0. Utsidan går att få i 12 olika
kulörer utan pristillägg.

Färgval
Som standard kommer era
fönster i ett vitt utförande
(NCS S 0502-Y), men det går
att få andra kulörer som tillval
eller i vissa fall mot pristillägg.

Retro (Elit)
Aluminiumklätt träfönster med 3-glas isolerruta.
Fönster utföres öppningsbara och sidohängda. Öppningsbeslag är fönsterhakar i gammal stil. Utsidan
går att få i 12 olika kulörer.

Standard

Tillval

Fönsterbänk

Allmoge

Herrgård

Trend

Funkis

Vitmålad MDF. Finns även i furu och ek.

Vitmålad MDF. Finns även i furu och ek.

Vitmålad MDF. Finns även i furu och ek.

Vitmålad MDF. Finns även i furu och ek.
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Inomhus
Redan från början är våra hus utförda, inredda och utrustade med produkter i en
hög standard. Här ser du vad som ingår som standard till ditt hus och vilka valmöjligheter som finns.
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Innerdörrar
Som leverantör av innerdörrar till våra hus har vi valt Diplomatdörrar, som med sitt breda sortiment
passar in i våra hus oavsett om man söker traditionell eller modern innerdörr. För att höja kvalitén på
husutförandet har vi redan i utgångsstandarden samtliga innerdörrar utförda med tätningslist i karmen.

Formpressad 3
(Diplomat)

Contur 1 (Diplomat)

Contur 3 (Diplomat)

Massiv 3 (Diplomat)

Slät innedörr i vitt.

Vitmålad innerdörr med tre
speglar.

Vit innerdörr med ram och
speglar av massivt trä.

Formpressad innerdörr i
vitt.

Massiv 4 (Diplomat)
Vit innerdörr med ram och
speglar av massivt trä.

Trycken

Hope Victoria

Hope Stockholm

ASSA Harald

ASSA Epok

Aluminium i rostfri nyans.
Finns även i silver nyans

Aluminium i rostfri nyans.
Finns även i silver nyans

Matt eller blank krom.

Mässing, prion, krom eller
brunoxid.
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Lister
När man köper ett hus från oss finns många olika valmöjligheter när det gäller invändiga
lister. Det går till exempel att välja mellan släta eller allmogelister och omålade eller färdigmålade lister. Sedan kan du även välja att få ett utförande utan lister runt till exempel
fönster. Huset går också att utföra utan taklist. Då spacklar vi in en förstärkningsremsa
mellan tak och vägg.

Golvlister

Dörr- och fönsterfoder

Slät

Allmoge

Slät

Allmoge

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 12x69

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 12x69

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 15x69

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 15x69

Slät

Allmoge

Slät

Allmoge

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 12x95

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 12x95

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 15x95

Vitmålad eller obehandlad
trälist. 15x95

Taklist

Hålkärlslist

Hålkärlslist

Vitmålad eller obehandlad trälist. 15x43

Vitmålad eller obehandlad trälist. 20x95
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Trägolv
Till våra hus har vi valt Kährs som leverantör av trägolv. Det är en svensk leverantör som har ett mycket stort urval av bra parkettgolv, dessutom arbetar de hårt för att kunna erbjuda så ”gröna” golv som
möjligt (för att minimera miljöpåverkan).

Breeze (Kährs)

Verona (Kährs)

Cornwall (Kährs)

Ett 2-stavs träfanérgolv iav mattlackad ek.

Ett 2-stavs parkettgolv av
ultramattlackad ek.

Ett 1-stavs parkettgolv av mattlackad ek.
Borstat och fasade kanter.

Nouveau Gray (Kährs)

Nouveau Snow (Kährs)

Ett 1-stavs parkettgolv av mattlackad ek.
Borstat och fasade kanter.

Ett 1-stavs parkettgolv av mattlackad ek.
Borstat och fasade kanter.
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Trappor
Som trappleverantör har vi valt att arbeta med Snickarlaget vars trappor finns i många olika husföretags sortiment. Hos Snickarlaget finns många valmöjligheter som gör att man kan anpassa
vår standardtrappa till något passande.
I regel utföres våra trappor som ”öppna” (utan sättsteg) med finns t ex ett inritat förråd under
trappan blir utförandet automatiskt igenbyggd.

Pop 11 (Snickarlagret)

Pop 11 (Snickarlagret)

Classic (Snickarlagret)

Ytbehandl vitlaserad furu med räcke, rostfria
stänger.

Trappa med eksteg, vitmålade vangstycken,
handledare i ek.

Trappa med eksteg, vitmålade vangstycken,
handledare i ek. Vitmålade och profilerade
stolpar och räckesstolpar

Soul (Snickarlagret)

Symfoni (Snickarlagret)

Trappa med eksteg, vitmålade vangstycken,
handledare i ek. Vitmålade och profilerade
stolpar och räckesstolpar

Trappa med eksteg, vitmålade vangstycken,
handledare i ek. Vitmålade och profilerade
stolpar och räckesstolpar
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Kök och vitvaror
Som leverantör och inredare av våra kök har vi valt MARBODAL, vilket är en svensk
tillverkare med hög kvalitet och stora valmöjligheter. Som standard i våra hus finner
ni redan från början välutrustade kök. Ni kommer få träffa Marbodals köksdesigner
för att få en ordentlig genomgång av vad som ingår till ert hus och vilka eventuella valmöjligheter som finns. Här ser ni inspirationsbilder på de kök som ingår som
standard till våra olika huskategorier (observera att bilderna är utförda med tillvalsutföranden).
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Köksluckor
Till våra hus ingår utvalda luckor ur Marbodals sortiment. När ni träffar Marbodals köksdesigner
kan ni byta ut den ingående luckan till valfri mot en prisändring.

Sätt desginen
med köksluckor
Köksluckor finns i flera olika
design som tillval. Bland annat kan
du välja luckan VINGA i en trendig
mörkgrå färg.

MALEVIK

LINDÖ

LINDÖ EK

FORM EK

Ljus.

Vit

Kritvit

Ek.

ÅKERÖ CANVAS

FAGERÖ

VINGA

EKERÖ

Ljus.

Ljusgrå.

Mörkgrå

Svartbets
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Handtag
Hos Marbodal finns en mängd olika alternativ till handtag på era köksluckor.
Här har ni möjlighet att kombinera vald lucka med passande handtag. Här följer några av de alternativ ni har.

T-grepp cc128
Rostfri.

Knape cc160
Rostfri.

Solo cc 128
Rostfri.

Arn antik

Nav

Oval

Rostfri.

Rostfri.

Skålen antik
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Bänkskivor
Till våra hus ingår som standard en laminatbänkskiva. Denna går att byta mot till exempel en
massiv träbänkskiva eller en stenbänkskiva. Ändringskostnader beror på köksutförandet och
gås igenom vid ett möte med Marbodal.

Laminat

Flinga ljus

Brå betong

Delano oak

Rost

Ferro granit

Rustik ljus

Svart struktur

Brasil svart

Mörk metall

Ek karbon

Mörk drivved

Bourgogne

Textil grå

Virvarr antracit

Massiv trä

Thermo ask

Ek svartbetsad

Ek vitbetsad

Ek oljad

Ek vintage

Hårdvaxad.

Hårdvaxad.

Hårdvaxad.

Hårdvaxad.

Hårdvaxad.

Amerikansk Valnöt
Oljad/hårdvaxad.
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Diskbänkar
Det finns en mängd olika utföranden och tillverkare på diskbänkar till ert
kök. Vid genomgång med Marbodal har ni möjlighet att välja bland många
alternativ. Här ser ni en del av våra diskbänkar.

Malevik ljus
Får vi presentera Malevik ljus, vårt
stilrena och praktiska standardkök i
hustypen Fritidshus.

Intra Horizon

Franke

Intra Horizon

HZ6155H.

BR300. Ingår som standard vid köksö.

HZD815SH.

Intra Horizon

Intra Horizon

HZ815DM.

HZD1120D.

Blandare
Vi har valt att jobba med välkända MORA gällande blandare till ert
kök. Här finns olika valmöjligheter
beroende av vilken köksdesign ni i
slutändan väljer. Här följer några av
de alternativ ni har (vi har även andra
fabrikat)
Mora MMIX K5

Mora REXX K7

Mora Classic

Krom.

Krom.

Krom
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Vitvaror till kök
I våra hus ingår utvalda vitvaror från tillverkaren Husqvarna. Vi har valt att arbeta med Husqvarna då deras produkter håller
väldigt hög kvalitet samtidigt som man alltid får bra service och garantiåtagande under lång tid framöver. Vår leverantör
arbetar konstant med utveckling och utgående modeller kan därför komma att ersättas. Under vitvaror till kök presenterar
vi ett exempel på vitvaror som ingår. Ni kommer få en uppdaterad vitvarudeklaration när ni kontaktar er säljare och
dessutom kommer ni få möjlighet att träffa och diskutera vitvaror med vår leverantör.

Husqvarna vitvarupaket

Köks äkt (Thermex)

Frihängande Optica 662-90 – glas/rostfri
Vägghängd Optica 662-70 – glas/rostfri.

Inbyggnadshäll

QHIS630P

Inbyggnadsmicro
QN4237X

Inbyggnadsugn
QCT5030X

Diskmaskin
QB6053X

Frys

QT3461

Kylskåp
QR2461
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Husqvarnas vita vitvarupaket

Köksfläkt (Thermex
Vägghängd fläkt Classic SL65 (för inbyggnad i överskåp).

Inbyggnadshäll

QHIS630P

Köksfläkt (Thermex
Frihängande fläkt Optica 662-90 – glas/
rostfri.

Inbyggnadsugn
QCE5030W

Inbyggnadsmicro
HF15M264. Vit.

Diskmaskin
QB6053W

Frys

925052866

Kylskåp

925052866
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Övriga köksmöjligheter
Till våra kök finns det många möjligheter att välja bland allt för att köket skall bli precis som
ni önskar. Vid ert möte med Marbodals köksdesigner så kommer ni gå igenom om ni önskar
speciella lösningar. Här ser ni några av alla möjligheter som finns.

Sockellåda

Invändig låda

Easy open

Smidig och diskret låda för extra förvaring.

En extra utdragbar låda som gömmer sig inuti en låda.

Låda stänger och öppnar sig smidigt.

Lådinsatser
Gör förvaring enkelt genom att inreda lådorna med lådinsatser.
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Badrum
Till våra badrum ingår det utrustning och inredning från välkända tillverkare och
som redan från början håller hög klass. Här följer en redovisning över vilka utföranden som ingår till ditt hus och vilka valmöjligheter som finns för ditt badrum.
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Badrumskommod
Enkelkommod

Möbelpaket (SIKO)

Adagio 60 (Kamé)

Stil 60 (Svedbergs)

Mejda 60 (Björbo)

Kommod i vit högglans med
handfat. 510x425x680

Kommod i matt vit med
handfat Seville i porslin.
620x470

Kommod i vitt med handfat
i porslin. 600x450

Kommod i vitt med handfat
i porslin. 620x520

Dubbelkommod

Serena 120 (RB)

Adagio 120 D (Kamé)

Kommod i vitt med handfat i porslin. 150x604

Kommod i matt vit med handfat Seville i porslin. 1210x460

Forma 120 (Svedbergs)

Valhall 150 (Björbo)

Kommod i vitt med handfat Square. 1200x500

Kommod i vitt med med gjutmarmortvättställ. 150x604
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Spegelskåp
Enkelt spegelskåp

Möbelpaket (SIKO)

Spegelskåp 60 (Kamé)

Enkelt spegelskåp i färgen
vit högblank. 50

Spegelskåp i matt yta med
upplyst glastak och underljus. 60x71x20

Stil top-line 60 12,4
(Svedbergs)

MEJDA Spegelskåp
60 (Björbo)

Spegelskåp i vitt. 60x70x14

Spegelskåp i vitt med
LED-belysning mot spegel.
60x73x13

Dubbelt spegelskåp

Serena 110 (RB)

Spegelskåp 120 (Kamé)

Spegelskåp i vit högblank med gråmatt belysning.
110x65x12

Spegelskåp i matt vit med upplyst glastak och underljus.
120x71x20

Forma top-line 120 12,4 (Svedbergs)
Spegelskåp i vitt. 60x70x14

Valhall 150 (Björbo)
Spegelskåp i vitt med LED-spotlights. 157x89x19
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Duschväggar

Skagen rund (Macro)

Skagen rak (Macro)

Skagen nisch rak (Macro)

Klarglas med glansprofil. 90x90

Klarglas med glansprofil. 90x90

Klarglas med glansprofil. 87-92

WC-stolar

Sign 6860 (Ifö)

Sign 6893 (Ifö)

Sign 6875 (Ifö)

WC-stol i vitt med dålt S-lås.
650x355

WC-stol i vitt med tank på
utsidan.

WC-stol i vitt med fixtur och
spolknapp
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Blandare för badrum
Till våra badrum ingår blandare samt dusch- och
badkarsannordningar från tillverkare med hög kvalitet. Här ser
du vad som ingår som standard till ditt hus och vilka
valmöjligheter som finns.

Dusch

Tvättställ

Logis 70 (Hansgrohe)
Tvättställsblandare i krom
med pop-up ventil.

Metris 110
(Hansgrohe)
Tvättställsblandare i krom
med pop-up ventil.

Tradition (Damixa)
Tvättställsblandare i krom
och vitt med pop-up ventil.

Crometta 100
(Hansgrohe)

Croma 160
(Hansgrohe)

Duschset i krom.

Duschset med Comfort
Showerpipe i krom.

Raindance 240
(Hansgrohe)

Raindance select 300
(Hansgrohe)

Regndusch i krom med
comfort showerpipe.

Regndusch i krom.

Badkar

1001 SL (Hansgrohe)
Badkarsblandare inklusive
handdusch Crometta 85 i
krom.

Versostat
(Hansgrohe)

Talis classic
(Hansgrohe)

Badkarsblandare inklusive
handdusch Crometta 85 i
krom.

Badkarsblandare inklusive
handdusch Crometta 85 i
krom.
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Badkar
I vissa av våra hus finns det badrum med badkar. Ibland går det även att
välja mellan ett badkars- eller duschutförande (kontakta er säljare för mer
infor-mation om era möjligheter). I vår utgångsstandard ingår det ett badkar
utan bubblor och massagefunktion, vilket går utmärkt att beställa som ett
tillval.

Vardagslyx
med badkar
Snabba duschar i all ära, men visst
är det härligt att ibland sjunka ner i
ett varmt bad.

Fix badkar 160 (Noro)

Round badkar (Noro)

Vitt rektangulärt badkar i emalj. 1600x700

Vitt hörnbadkar i sanitetsacryl. 1400x1400

Washington FC-227 (Svenska
Badrumsinredningar)

Hampton FC226 (Svenska
Badrumsinredningar)

Vitt rektangulärt badkar inklusive lyxpaket. 1850x850

Vitt rektangulärt badkar inklusive lyxpaket. 1380x1380

Lime Deluxe (Hafa)

Aqua Deluxe (Hafa)

Vitt rektangulärt massagebadkar inklusive deluxe-paket.
1570x700

Vitt hörnmassagebadkar inklusive deluxe-paket.
1435x1435
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Handdukstork
I vårt standardutförande ingår det oftast en el-uppvärmd handdukstork i ett av badrummen, och om så önskas
går det att komplettera i de andra badrummen också. Ni ser på husritningen om det ingår en handdukstork i
badrummen.

Ellips (Hafa)

Ellips (Hafa)

Handukstork i krom inklusive elpatron och fäste.
1180x450

Handukstork i krom inklusive elpatron och fäste.
1600x600

Borgholm (Nordhem)
Handukstork i krom inklusive elpatron
och fäste. 1640x750

Klinker och kakel
Våra badrum och toaletter är helkaklade med kakel och klinkers av hög kvalité. Du
har stilrena färger att välja mellan och önskar du en lyxigare känsla finns ett
plusval, kakel med fasad kant, för dina badrumsväggar. En pressad kant ger
badrumsväggen en spännande struktur.

Golv toalett och badrum

Exil (Bien)

Exil (Bien)

Exil (Bien)

Golvklinker i svart. 20x20

Golvklinker i mörkgrå.
20x20

Golvklinker i ljusgrå. 20x20

Exil (Bien)

Exil (Bien)

Exil (Bien)

Golvklinker i svart. 10x10

Golvklinker i mörkgrå.
10x10

Golvklinker i ljusgrå. 10x10

Golv dusch

Vägg badrum

Vägg toalett

Bianco (Geotiles)

Bianco (Geotiles)

Bianco (Geotiles)

Väggkakel vit blank eller matt. 25x40

Väggkakel vit blank eller matt med
fasad kant. 30x60

Väggkakel vit blank eller matt med
fasad kant.. 30x60
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Bastu
Bastu är en plats för avkoppling. Leverantör och inredning är noga
valt för att skapa en snygg och stilren bastu med hög kvalité. Med
en bastu från Tylö skapar vi en spakänsla i ditt nya hem.

Belysning (Tylö)

Sense sport 6 (Tylö)

Belysning 0,8 W och
kåpa av gran.

Aggregat med Tylö bastusten.

DGB (Tylö)
Bastupanel (Tylö)
Vägg och tak av gran.

Bastudörr med tonat glas. 70x210

Bastupanel, sittlavar ryggstöd
och dekorrast (Tylö)
Bastuinredning av asp.
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Tvättstuga
I våra hus ingår ett riktigt möbelinrede i tvättstugan, vi har valt
att arbeta med Marbodal vilka har ett stort utbud av luckor,
vaskar och bänkskivor. Ni finner samma valmöjligheter som till
ert kök och här följer en kortfattad redovisning över vårt fina standardinrede. Ni kommer få möjligheten att träffa Marbodals köksdesigner för att även prata och diskutera olika valmöjligheter för tvättstugan. Våra tvättstugor utföres generellt på ben (ingen sparksockel) och som belysning monteras en
lysrörsarmatur under överskåp. Mellan över- och underskåp monteras väggkakel.

Inredning

Skåplucka

Köksblandare (Mora)

Vask

Arkitekt vit.

MMIX K5, krom.

Franke ROX 480.

Bänkskiva
Textil grå.
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Vitvaror till tvättstuga
I våra hus ingår utvalda vitvaror från tillverkaren Husqvarna. Vi har valt att arbeta med Husqvarna för
att deras produkter håller väldigt hög kvalitet samtidigt som man alltid får bra service och
garantiåtagande under lång tid framöver. Vår leverantör arbetar konstant med utveckling och
utgående modeller kan därför komma att ersättas. Ni kommer få en uppdaterad vitvarudeklaration
när ni kontaktar er säljare och dessutom kommer ni få möjlighet att träffa och diskutera vitvaror med
vår leverantör.

Tvättmaskin
QW146374

Torkumlare

QW6173
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Garderober
Våra garderober tillverkas av Marbodal och är utförda med samma lucka som våra tvättstugor.
Som handtag sitter som standard: T-grepp, rostfri cc 128.
Vid beteckningen ”G” på ritning ingår en garderob med inredning av hyllplan + upphängningsstång.
Vid beteckningen ”L” på ritning ingår ett linneskåp med inredning av hyllplan + trådbackar.
Vid beteckningen ”St” på ritningen ingår ett städskåp med hyllplan + låsbart medicinskåp.
Ni har möjligheter att byta lucka och handtag eller kanske ta bort garderoberna och satsa på skjutdörrsgarderober. Detta går ni igenom när ni träffar Marbodals köksdesigner (finns många alternativa
lösningar).
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Värme och ventilation
Redan från start är våra hus utförda med en effektiv värmepump från välkända tillverkaren NIBE. Värmepumpen återanvänder den uppvärmda inomhusluften till varmvatten och skön golvvärme innan
den blåses ut genom husets ventilationssystem. Storlek på värmepump dimensioneras utifrån husets
storlek och användningsområde, och de vanligaste värmepumparna i våra hus är NIBE F750 respektive
NIBE F370.
Där vi byggt husen med en välisolerad betongplatta så ingår vattenburen golvvärme på entréplanet
och där varje rums temperatur regleras via en termostat (små utrymmen sätts samman med passande
intilliggande rum). På överplan eller över träbjälklag utföres ett värmesystem av vattenradiatorer (till
våra fritidshus utföres istället el-radiatorer på överplan). Husets ventilationssystem utförs enligt de
krav som finns på luftomsättning och drivs av den effektiva och energiåtervinnande värmepumpen.
Tilluft sker via ventiler i yttervägg eller fönster.
Som tillval finns t ex: golvvärme även på överplanet, byte till bergvärmepump, byte till ett mekaniskt
till- & frånluftsystem (FTX). Kontakta gärna din säljare för mer information om våra olika värme- och
ventilationssystem.

Värmepump

Värme- och ventilationsutförande

NIBE F750. Standard i våra villor.

Exempel på standardvilla med system från NIBE.
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El-utförande
Våra hus är utförda i ett generellt el-utförande enligt ”svensk standard” vilket innebär att det finns ett
erforderligt antal med ström- och lamputtag och att tryck-knappar o.dyl sitter på rätt plats och samverkar på korrekt sätt.

Ett hem
att leva och bo i
Belysning och el är en viktig del av
ditt hem. Det skall vara enkelt och
okomplicerat att leva ditt liv så som
du önskar.

I utgångstandarden för våra villor och premiumhus ingår dessutom en mediacentral med 5 st uttag i
huset (som innebär att man kan bygga upp sitt egna nätverk). Uttagen placeras oftast i sovrum och
vardagsrum, men kan även anpassas efter egna önskemål. I varje hus utförande så kopplas alla ingående apparaturer (vitvaror, fläktar, värmepumpar och annan utrustning) in till färdig driftsatt anläggning. Vi levererar även ett fasadmätarskåp och gruppcentral med jordfelsbrytare (tillfälligt mätarskåp
och byggström under byggtiden bekostas av husköparen)
I husen ingår belysningsarmaturer under överskåp i kök och tvättstuga och vid spegelskåpen i badrum
(utförande variera beroende på produktkategori).
Vid varje byggnation får man även möjlighet att träffa den ansvarige el-installatören för att diskutera
eventuella önskemål (och kostnader) för t ex spotlights i tak och fönstersmyg, larm, smarta styrsystem o.dyl.
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Så går det till
Ett nytt hus bygger du kanske bara en gång i livet. Vid stora nya projekt är det inte alltid så lätt att
veta hur det går till. Med hjälp av vår steg för steg guide kan du lära dig mer om hur byggprocessen
ser ut – allt från första kontakt till inflytt i ditt nya hem.

1. Första kontakten
Vid vår första kontakt diskuterar vi vilken hustyp som passar både era drömmar och tomtens förutsättningar och bestämmelser. Vid denna kontakt pratar vi även om husens olika utförande, inredningar och utrustning. Sedan är det alltid bra att tala om kostnader, inte bara för huset utan även om
kostnader för markarbeten, anslutningskostnader mm.

2. Träff och tomtbesök
Känns Huspartner rätt för er, träffas vi på vårt kontor eller på er tomt för att diskutera vidare om
lämpliga hus och vilka möjligheter som finns hos oss. Vi tittar även mer på vår fina standard och vad
som ingår i ett hus från Huspartner.

3. Alternativa husförslag
Förhoppningsvis hittar ni ett passande hus bland våra olika hustyper, men skulle ni inte göra det har
ni alltid möjligheten att ändra på våra hus eller få ett specialritat husförslag från oss. Detta är något
vi diskuterar tidigt i processen.

4. Presentation av lämpligt hus och en kostnadsanalys
När vi vet vilket hus som passar in på era drömmar, så presenterar vi ett pris på huset och en uppskattning på övriga tillkommande kostnader (markarbeten, anslutningsavgifter, bygglovskostnader
mm).

5. Köpehandlingar
Känns allt bra med huset och ekonomin är inom ramarna, framtar vi köpehandlingar till er och sänder över dessa för granskning. När allt är genomläst och godkänt träffas vi för kontraktskrivande. I
köpehandlingarna ingår t ex: entreprenadkontrakt (enl. ABS-09), leveransomfattning, rumsbeskrivning och husritningar.

6. Bygglov
När vi har ett gällande huskontrakt så är det dags att söka bygglov. Vi hjälper till med ansökningshandlingar för processen och er KA (kontrollansvarige) kan kontakta oss för nödvändig information.
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7. När bygglovet beviljats
När bygglovet och er finansiering är klart och godkänt går vi in i nästa fas. Nu tar vi fram och fastställer en mer exakt tidplan för er husbyggnation och inflyttning. Vi lägger in ert hus i vår husfabriks
tidslinje och börja beställa alla de huskomponenter (t.ex. fönster, dörrar mm) som behövs.

8. Eventuella ändringar och andra önskemål
Ni kommer att få träffa vår köks- och badrumsleverantör för att diskutera eventuella önskemål om
ändringar. Ni har fyra veckor på er för eventuella ändringar. Detta är en service som uppskattats
bland våra kunder då man hinner tänka igenom husets utförande under de veckor det tar med
bygglovet.

9. Start på byggnationen
När ni haft ett byggsamråd, tillsammans med er kontrollansvarige och kommunen, erhåller ni ett
startbesked och kan då påbörja de markarbeten som behöver utföras innan huset levereras. Ingår
markarbeten och grundläggningen från Huspartner är det vi som ansvarar för att de skall vara klara i
god tid innan huset kommer.

10. Huset kommer
Huset är nu tillverkat i vår fabrik och transporteras ut till tomten. Här står våra montörer och entreprenörer redo att ta hand om byggnationen från leverans till färdigställandet. Alla ingående arbeten
utförs enligt köpehandlingarna och den framtagna tidplanen.

11. Slutbesiktning, övertagande och inflyttnin
När husets kontraktsarbeten är färdigställda utförs en slutbesiktning av oberoende besiktningsman.
Vid denna besiktning framkommer eventuella fel eller briser i husets utförande. Det är då Huspartners uppgift och åtagande att rätta till eventuella anmärkningar. Blir slutbesiktningen godkänd
övertar ni huset. Kommunen skall även göra en slutavstämning av huset och godkänner kommunen
huset är det bara att flytta in.
När vi lämnar över huset slutar Huspartners försäkringar att gälla. Då bör ni ha tecknat en hem- &
villaförsäkring som börjar gälla vid övertagandet.
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Kontakta våra säljare
Vi på Huspartner har många olika hus i vårt sortiment. Det finns villor för både den stora och lilla
familjen, fritidshus och flerbostadshus. Hos oss har du helt enkelt många fina hus att välja mellan när
du letar efter ditt framtida drömhem eller fritidshus. Husen har olika utföranden och det finns givetvis
många valmöjligheter för att utforma huset så som du vill ha det.
Den här leveransbeskrivningen är till för att underlätta och förenkla vid ditt husköp. Du är givetvis
alltid välkommen att kontakta våra säljare vid eventuella frågor eller om du är färdig för att gå vidare
i processen med att köpa huset.

Andreas Larsson

Tel: 054-224 48 96
Växel: 054- 222 48 10
andreas.larsson@huspartner.com

Peter Ellström

Tel: 054-224 48 16
Växel: 054- 222 48 10
peter.ellstrom@huspartner.com
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