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Ett lite enklare sätt att hitta hem...
Vägen till ett nytt hus är kantat av roliga och ibland svåra beslut om allt från innerdör-
rar till badrumsinredning. I den här katalogen har vi samlat alla valmöjligheter som ryms 
i ett nytt Eksjöhus – både det som är standard och det som är tillval. Våra leverantörer 
är noggrant utvalda och vi jobbar kontinuerligt med dem för att ha hög kvalitet i alla 
delar av våra hus. På så sätt blir det lite enklare för dig att hitta hem...

Vad som är standard kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Det kan bland 
annat bero på husets karaktär eller praktiska lösningar. Även möjligheten till 
tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Prata med din säljare för att få 
exakt besked om vad som är standard respektive möjliga tillval för ditt hus. 

Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar och tryckfel.  
Bilderna ska ses som inspiration och kan innehålla kundunika lösningar.

Tillval utan prisförändring

Tillval med prisförändring

Tillvals 

Symboler
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FRÅN SKOGEN 
till ditt vardagsrum...
Ett hus för hela livet ställer stora krav på hela produktionskedjan. Utöver våra 
noga utvalda leverantörer har vi under åren också satsat på ett eget sågverk och 
egna transportbilar. Det gör att vi har bra koll på ditt hus – hela vägen från sko-
gen till ditt vardagsrum.

Eksjöhus framgångar bygger till stor del på vår förmåga 
att se våra kunder som individer. Du har inte samma 
behov och önskemål som din granne. Det ställer krav på 
oss som hustillverkare. Krav som vi möter genom att lägga 
mycket kraft och energi på att hitta de bästa leverantörer-
na inom husets alla delar – från minsta blandare till största 
garageport. 

Men för oss har det också varit en självklarhet att ta väl 
om hand om hela produktionskedjan när ditt hus kom-
mer till. I Eksjöhuskoncernen har vi bland annat ett eget 
sågverk som förser oss med större delen av det virke vi 
använder när vi bygger ditt hus.  

Sågverket ligger nästgårds med husfabriken och levererar 
både hyvlat och grundmålat material till våra hus.

Själva husfabriken har genom åren utvecklats och moder-
niserats men bygger fortfarande på skickligt hantverk i 
kombination med en modern produktionslinje. 

När huset sedan ska levereras till dig kör vi ut det med 
egna lastbilar som navigerar säkert över hela landet. 
Där har vi etablerade entreprenörer på plats som byggt 
mängder av Eksjöhus genom åren. När det sedan är dags 
att flytta in kan du känna dig trygg med att varje led i 
produktionen håller högsta kvalitet. 
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Molorro eostiam, cum inctotae At plat harumet.

Sågverket förser husfabriken med byggmaterial.

Sågverkets hyvleri ligger ett stenkast från husfabriken.

Våra transportbilar levererar över hela landet.

Hustillverkningen 
bygger fortfarande 
på skickligt hant-
verk i kombination 
med en modern 
produktionslinje.
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1. Gipsskiva (13 mm)

2. OSB-skiva (12 mm)

3. Mineralullsisolering (45 mm)

4. Regel (45 x 45 mm)

5. Plastfolie (0,12 mm)

6. Mineralullsisolering (195 mm)

7. Regel (45 x 195 mm) 

8. Regel (28 x 70 mm)

9. Diffusionsöppen folie 

10. Musstopp

Fasadalternativ 1

11. Panel (Se panelalternativ)

Fasadalternativ 2 *

12. Ventilerad putsbärare

13. Puts

Fasadalternativ 3 *

14. Tegelfasad

* Ingår ej från Eksjöhus

ENERGIEFFEKTIV VÄGGKONSTRUKTION

Eksjöhus ytterväggar  

tillverkas enligt konstens 

alla regler med material 

från välkända tillverkare. 

Självklart fyller de alla tänkbara 

normer och är skräddarsydda 

för ett energieffektivt boende 

i vårt nordiska klimat. 
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Panelen är ytbehandlad med en alkyd/akrylat grundfärg från vår fabrik, (Laqvin Fast Dry Combi) som ger långsiktig håll-
barhet och mycket bra inträngning i träet och innehåller medel mot ytmögel.

Grundfärgen appliceras på fabrik i kontrollerad miljö och under specificerade processparametrar, såsom påläggningsmängd 
och torktider. Att produkten appliceras i fabrik betyder att panelen ytbehandlas innan den utsätts regn, sol och smuts som 
försämrar virkets beständighet och livslängd

PANELALTERNATIV

 LOCKPANEL  YL STÅENDE Z-PANEL YZ15

LIGGANDE FASSPONT YBLIGGANDE Z-PANEL YZ15
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FÄRG &  
TAPETER



 9 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

FÄRGPAKET 1: UTOMHUS FÄRGPAKET 2: INOMHUS

FÄRGPAKET 3: UTOMHUS OCH INOMHUS

· 10-15 års hållbarhet
· 2 Strykningar Nordica Eko
· Valfri kulör
· Ändträolja
· Utegrund till obehandlat trä
· Fasadpenslar (6st)
· Fraktfri leverans

· 10-15 års hållbarhet
· 2 Strykningar Nordica Eko
· Valfri kulör
· Ändträolja
· Utegrund till obehandlat trä
· Fasadpenslar (6st)
· Fraktfri leverans

· Tapeter* 
· Väggfärg
· Spackel 
· Skarvremsor & hörnlister
· Färg till lister & foder 
· Fog
· Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

· Tapeter* 
· Väggfärg
· Spackel 
· Skarvremsor & hörnlister
· Färg till lister & foder 
· Fog
· Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

Den jämna och blanka ytan på Nordica Eko 
gör att smuts, mögel och andra föroren-
ingar, får mycket svårare att finna fäste. 
Färgen är vattenbaserad och kan brytas i 
alla kulörer.Yttorr efter en timma och är 
övermålningsbar dagen därpå. Färgen andas 
men utestänger fukt.

* Tapetkollektioner enligt separat beskrivning. Prata med din säljare. 
Obs! Bårder och digitala fototapeter ingår EJ.
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TAKAVVATTNING 
& TAKPANNOR



 11 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD TAKAVVATTNING

VATTEN ÄR HÅRT, EN ENVIS DROPPE 
KAN URHOLKA EN STEN. 
Därför tillverkas Plannja Takavvattning av högklas-
sigt varmförzinkat stål. För att ytterligare förlänga 
produkternas livslängd, har vi belagt stålet med ett 
dubbelsidigt skikt av Hard Coat Glossy som är en 
extremt stryktålig tunnskiktsbeläggning. Plannja 
Takavvattning tål årstidernas kraftprov med regn, 
snö, is och smältvatten. Det enda du behöver göra är 
att ibland rensa rännorna från löv och annat skräp. 
Då rinner vattnet precis som du vill. År efter år 
efter år. 

Stålplåt

Zinkskikt

Passiveringsskikt

Primer
Hard Coat Glossy

PL 01 SVART

PL 45 SILVERMETALLIC PL 20 MÖRKGRÅ

PL 22 MÖRKRÖD

PL 80 VIT 

PL 42 TEGELRÖD

PL 56 BRUN

TAKAVVATTNING

TAKAVVATTNING



12  Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

BENDER PALEMA BENDERIT
Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att 
appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité. Alla 
produkter ytbehandlas två gånger.  

STANDARD TAKPANNOR

TEGELRÖD

BENDER PALEMA BENDERIT
Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att 
appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité. Alla 
produkter ytbehandlas två gånger. Eksjöhus har följande kulörer som standard: röd, svart, ljusgrå, mellangrå och mörk grå.

TAKPANNOR

RÖD SVART

LJUSGRÅ MELLANGRÅ MÖRKGRÅ GRANIT



 13 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

UNDERLAGSTÄCKNING FÖR LUTNING NER TILL 6°

T-Tak EVO bygger på samma principer som en traditionell underlagspapp men 
har följande unika fördelar:

· Låg vikt. Ytvikten är ungefär 25% av motsvarande traditionella material.

· Stor täckyta per rulle. Ca 22,5 m2 täckande material i varje rulle.

· Tillåter låg taklutning, ner till 6° (1:10).

· Båda sidorna är försedda med komfortabel polypropenväv.

· Två alternativ till mekanisk infästning, spik eller klammer.

· Försedd med bitumenklisterkant. Medför en avsevärt tätare och säkrare skarv.

· Markant reducerad läggningstid jämfört med traditionella material.

TAKPANNOR
BENDER PALEMA CANDOR
Bender Candor är en blank ytbehandling vilket ger många fördelar. 
Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk 
livslängd. Den har en hårdare yta och är därmed mer motstånds-
kraftig mot alg- och mosspåväxt. Eksjöhus har följande kulörer som 
standard: tegelröd, svart, mörkgrå och mellangrå.

BENDER CARISMA BENDERIT 
Vår takpanna för modern arkitektur! Denna takpanna 
ger arkitekten möjligheter som inte funnits tidiga-
re. Med Carisma kan man skapa ett skifferliknande 
tak. Carisma är tillverkad med hjälp av den senaste 
tekniken och pannans storlek gör att även denna platta 
takpanna får en inbyggd styrka. Carisma finns i tre 
ytbehandlade utföranden.

TEGELRÖD SVART MELLANGRÅMÖRKGRÅ TEGELRÖD MELLANGRÅ GRANIT

TAKPANNOR

STANDARD UNDERLAGSPAPP
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UTVÄNDIGA 
PLÅTDETALJER



 15 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD 
FÖNSTER & TRÖSKELBLECK

STANDARD 
GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)

PL 90 VARMVIT 

PL 90 VARMVIT 

FÖNSTER & TRÖSKELBLECK

GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

01 Svart 10 Grafitgrå 15 Mörk 
silvermetallic

18 Blyertsgrå 20 Mörkgrå

30 Grå 33 Ärggrön 22 Mörkröd 42 Brunröd 45 Silver-
metallic

56 MÖRKBRUN

56 MÖRKBRUN

Kulör på överbleck till fasadmätar-
skåp följer kulör för fönsterbleck.
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FÖNSTER &
ALTANDÖRRAR



 17 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 
FAST KARM (EJ ÖPPNINGSBART)

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0  
VRIDFÖNSTER

STANDARD FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

STANDARD FÖNSTER

STANDARD FÖNSTERDÖRR

Lättskött, tåligt, välisolerat och nästintill under-
hållsfritt aluminiumfönster. Fönster i aluminium 
är smart om du vill ha utsida i färg! Elitfönster 
Original Alu Objekt 1.0 är ett aluminiumfönster 
med 3-glas isolerruta och stomme av trä. Fasads-
idan har en beklädnad av tålig aluminium som 
ökar fönstrets livslängd och gör utsidan så gott 
som underhållsfri.

U-värdet är ett mått på produktens värmeisole-
rande förmåga. Värdet redovisas i enheten W/
(m2K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom 
glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad 
etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 
och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer 
sig mellan olika storlekar där större storlekar får 
bättre värde och mindre storlekar får sämre värde 
än standardstorleken.

Standardstorlekar för normvärde i Elitfönsters 
dokumentation:
Fönster och fast karm, 1230 x 1480 mm
Fönsterdörr enkel, 980 x 2180 mm
Fönsterpardörr, 1480 x 2180 mm

HANDTAG

Fönster och altandörrar le-
vereras som standard med 
handtag Hoppe London av 
aluminium, nyans silver

STANDARDKULÖR

Fönster och altandörrar levereras som 
standard med vit in- och utsida. Standard-
kulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 
35 på trä och glansvärde 80 för utvändig 
aluminiumbeklädnad

3-GLAS ALUMINIUMFÖNSTER FRÅN 
ELITFÖNSTER U-VÄRDE 1.O SOM 
STANDARD

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0  
FÖNSTERDÖRR DUBBEL HELGLASAD

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0  
FÖNSTERDÖRR ENKEL BRÖSTNING

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0  
FÖNSTERDÖRR HELGLASAD

Löstagbara spröjs sitter på  
fönstrets/fönsterdörrens utsida och kan tas  
av vid tex fönstertvätt. Fasta spröjs är  
genomgående och är inte avtagbara. 

NCS S0500-N 

SPRÖJSINVÄNDIG KULÖR FÖNSTER

Spröjs är standard för en del 
husmodeller, prata med din säljare!
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SerIeSHAjom

9

H A j o m  C L A S S I C  S e r I e S

–  S K j U t d Ö r r A r  I  e N  Ä d L A r e  F o r m

Våra skjutdörrar kan kombineras 
med harmoniserande fasta fönster.

Komplettera med skjutbar 
insektsnätdörr.

Aluminiumbeklädnad finns 
som tillval. 

Det går lätt inflation i ordet ”kvalitet”. Därför har vi på 

Hajom gjort mer än att bara applicera uttrycket i våra 

produkter. Vi har gjort det till vår arbetsfilosofi.

Vår definition av kvalitet kan du både se och känna 

i skjutdörrar vi installerade för snart fem decennier 

sedan – som fortfarande fungerar felfritt. Skjutdörrar 

utgör kärnan i Hajom Classic Series. De levererar 

marknadens bästa isoleringsförmåga, täthet, flexi

bilitet, beständighet och kan utföras som en del av den 

bärande konstruktionen.

Vår unika lyft och glidfunktion ger en känsla som 

du bara finner i Hajom. Känn och jämför så märker du. 

Hajom classics series – Skjutdörrar i en ädlare 
form. Marknadens bästa isoleringsförmåga, täthet, 
flexibilitet, beständighet och kan utföras som en del 
av den bärande konstruktionen. Unik lyft och glid-
funktion ger en känsla som du bara finner i Hajom. 
Aluminiumbeklädnad som standard.

TYP A
1 skjutbar del, 1 fast del.

TILLVALSKULÖRER

Gäller fönster & fönsterdörrar från Elitfönster 
samt skjutdörrar från Hajom. Utsida kulörmålad.  
Insida och karm vitmålad standard (S0502-Y).

NCS S 0502-Y 

NCS S 0500-N 

STD VIT

BRUNRÖD

REN VIT

SIGNALGRÅ

ANTRACITGRÅ

BASALTGRÅ

OLIVGRÖN

SILVER

BRUN BRUN SVART

RAL 7016 RAL 6003 

RAL 3011 RAL 7004 RAL 7012 RAL 9006

RAL 8017 RAL 9005SW802D

RAL 9010

FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR



 19 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

PIVÅHÄNGDA TAKFÖNSTER GGU

Paketlösningen är standard i alla hus där takfönster ingår och ger dig allt du behö-
ver för montaget, från takfönster till intäckningsplåtar, fönsterkrage, isoleringsram 
och diffusionskrage. Dessutom innefattar paketet en diffusionsspärr för insidan.

De pivåhängda takfönstren finns i flera varianter för singel- och kombinationsmon-
tage och dessutom för bandtäckt/falsat plåttak.

Takfönstren finns som TripleProtect för snörika områden, men ej i duomontage.

Utvändig kulör RAL 7043 (mörkgrå). 

STANDARD TAKFÖNSTER

Velux DUO 18.
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YTTERDÖRRAR

STANDARD YTTERDÖRRAR ENTRE
Standardytterdörr beror på vilken husmodell ni har valt, dörren följer husets karaktär prata med din säljare!  
Levereras som standard i standardvit (kulör: NCS S0502-Y). Byte från din husmodells standarddörr innebär ett tillval (T+).
Annan dörrmodell kan förekomma i tvätt, beroende på hustyp. 

LEJONET CYD 801G KUBEN CYD 819G KVADRATEN CYD 839G3 LINJALEN CYD 838G



 21 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

YTTERDÖRRAR

STANDARD YTTERDÖRRAR

VENUS CYD 834PG

SOLEN CYD 833 CERES CYD 858 SIRIUS CYD 863G UTSIKTEN CYD 930G

ASSA EPOK 1956 KROM
Dörrtrycke med  
returfjäder

KLARGLAS
Dörrblad med klarglas som 
standard.

KULÖRER YTTERDÖRRAR
14 olika kulörer kan väljas som standard till din ytterdörr utöver den 
vitmålade standardkulören.

48

Våra dörrar är mycket mer än bara en snygg yta. De riktigt smarta detaljerna 

döljer sig under skalet. De har några av marknadens säkraste och mest 

hållbara konstruktioner, men du kan ändå göra en rad tillval för att ytterligare 

stärka den inbyggda säkerheten.

Här ser du våra olika typer av glas. Klarglas är standard på de flesta modellerna, men det 

går givetvis välja ett annat glas som tillval. 

a. Cotswold. b. Mattblästrad/Etsat. c. Klarglas. d. Flussglas 

smarta tillval
vilket uttrYck ska DiN Dörr ha?

A B C D

glastYPer

En personligt vald dörr förhöjer trivselkänslan i ditt hem. Därför erbjuder vi dig 
möjligheten att skapa en individuell dörr genom att bestämma dina egna tillval. 

glaslist sParkPlåt övriga tillval

Inåtgående

Brandklass EI30

Ljudklass Rw 32 dB

Extra lås

Flerpunktslås

Salningsspår 10x 8 mm

48

Våra dörrar är mycket mer än bara en snygg yta. De riktigt smarta detaljerna 

döljer sig under skalet. De har några av marknadens säkraste och mest 

hållbara konstruktioner, men du kan ändå göra en rad tillval för att ytterligare 

stärka den inbyggda säkerheten.

Här ser du våra olika typer av glas. Klarglas är standard på de flesta modellerna, men det 

går givetvis välja ett annat glas som tillval. 

a. Cotswold. b. Mattblästrad/Etsat. c. Klarglas. d. Flussglas 

smarta tillval
vilket uttrYck ska DiN Dörr ha?

A B C D

glastYPer

En personligt vald dörr förhöjer trivselkänslan i ditt hem. Därför erbjuder vi dig 
möjligheten att skapa en individuell dörr genom att bestämma dina egna tillval. 

glaslist sParkPlåt övriga tillval

Inåtgående

Brandklass EI30

Ljudklass Rw 32 dB

Extra lås

Flerpunktslås

Salningsspår 10x 8 mm

TILLVAL GLASTYP
Som tillval finns Cotswold (1) 
Matelux/frostat glas (2)

KOPIERINGSSKYDDAD  
Nyckel/kodbricka till ditt nya hus.

1 2

BRUN
RAL 8019

OCKRA-BRUN
RAL 8001

SVART
RAL 9005

GRÖN
RAL 6005

LJUSGRÅ
RAL 7040

MÖRKGRÅ
RAL 7012

ANTRACITGRÅ
RAL 7016

RÖD
RAL 3011

MÖRKRÖD
RAL 3009

BLÅ
RAL 5007

MÖRK SILVERMETALLIC

RAL 9007

GRÅ
NCS S7000-N

YTTERDÖRRAR

VIT
NCS S0500-N 

SILVERMETALLIC
RAL 9006
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 25 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD KÖKSLUCKOR

EDIT
Målad lucka av 19 mm MDF-board med ram
och slät spegel, mjukt rundad kant. Edit
ersätter Karin. Levereras i alla kulörer mot
kulörtillägg med några få undantag. Finns
också i vitrinlucka med klarglas med eller
utan spröjs.

Levereras – mot pristillägg – i 13 utvalda  
lackfärger.

KÖKSLUCKOR I MDF MÅLADE & MELAMIN

5

PrisgruPP 04

4.1 NeXT / 3100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdf) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit högglanslack.  

4.4 LimiTed 121 / 4100 

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdf) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

rutmönster i grå nyanser. modellen finns i ett 

begränsat luck- och skåpsortiment.

4.5 LimiTed 122 / 4200

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdf) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

»pärlband« i grått och rosa. modellen finns i 

ett begränsat luck- och skåpsortiment.

4.6 LimiTed 123 / 4300

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdf) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

mönster av vågräta ränder i grå nyanser. 

modellen finns i ett begränsat luck- och 

skåpsortiment.

4.2 SofT ViTLASYr / Kh

Tillverkas i 1,9 cm fanerad spånskiva  kantad 

med en 9,0 mm massiv kantlist i björk (radie 8 

mm). modellen är ytbehandlad med en slit-

stark vitpigmenterad lack.

4.2

4.3 ViT KVAdrAT / rW 

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdf).

Ytbehandlad med slitstark lack. Levereras – 

mot pristillägg – i 10 utvalda lackfärger.  

Se alla färger på sidan 13.

4.64.54.4

4.34.1

NORA

Melaminbelagd lucka av 16 mm fukttrög 
MDF. Nora vit eller Nora grå, trästruk-
tur med 1,5 mm ABS-kantlist. Liggande 
trämönster på lådfronter och stående på 
luckor. Finns ej som vitrinlucka 

AGNES

Målad lucka av 16 mm MDF-board med 
frästa spår. Vitrinluckan med klarglas el-
ler gråtonat glas. Levereras i alla kulörer 
mot kulörtillägg.

MOA

Målad lucka av 19 mm MDF-board 
med svagt rundad kant. Finns också i 
vitrin med klarglas eller gråtonat glas. 
Kan kombineras med Alice vitrin med 
klarglas. Levereras i alla kulörer mot 
kulörtillägg.

ALICE

Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst pro-
fil. Vitrinluckor med spröjs och klarglas. Levereras 
i alla kulörer mot kulörtillägg.

KÖKSLUCKOR TRÄ

MOLLY

Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en
2 mm massiv mjukt rundad träkant runt 
hela luckan. Finns också i vitrin med 
klarglas eller gråtonat glas. Molly ersätter 
Linda. Vi ser också en
kommande trend med stående faner. Trä
är ett levande material och vi har inte
mönsterpassning på våra fronter.
Finns i ek natur, ek vitpigmenterad, ek 
svartpigmenterad och valnöt.
(Bilden visar ek natur)

ESTER
Ester med smalare ram än Helena som den 
ersätter, och nya fanér. Spegellucka med 60 
mm ram i 19 mm massivt trä och fanerad
spegel, svagt rundad kant. Finns också i
vitrin med spröjs och klarglas. Finns i ek 
natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmente-
rad, ek täckmålad varmgrå och ek täckmålad 
betonggrå.  
(Bilden visar ek natur.)
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 27 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

INTRA HORIZON HZD 1120

För underlimning, nedfällning eller plan-
limning, finns i vänster- och högermodell. 
Skåpsbredd minst 800 mm.

Exempel på underlimmad diskbänk.

INTRA LINEA 2740

För underlimning, nedfällning eller  
planlimning. Skåpsbredd minst 400 mm.

Standard i köksö.

STANDARD DISKBÄNK

Vill du se hela Vedums  
sortiment, gå in på  
www.vedum.se

https://www.vedum.se/


28  Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

W450D 
Vit

3010 CHICAGO 
CONCRETE DARK 

7486D ZEUS
ANTRACIT

3006 CARRARA 
MARBLE 

3018 KINGS  
MARBLE GREEN

6216D BLACK 
BRAZIL

9477F MARFIL 
CREAM

3012 KARUSELL

2006 GREY
SONOMA OAK

9478 MARFIL 
ANTICO

3017 MARMO 
ROMA

2017 TRUFFLE
SONOMA OAK

3016 CENTO 

6943F VIRRVARR
SILVER

2005 NATURAL
HAMILTON OAK

9483F FERRO
GRAFITE

6945F VIRRVARR
ANTRACIT

2017 DARK
CHARLESTONE 
OAK

3008 URBAN 
STYLE

5002 CHROMIX
SILVER

7505D PLATINUM 
GREY TWIST

7487D ZEUS
SILVER

4371D DARK
MOUNTAIN 
OAK

6001 CERAMIC
ANTRACIT

Vill du se hela Vedums sortiment, 
gå in på www.vedum.se

STANDARD BÄNKSKIVA

7505D 
Platinum Grey Twist

BÄNKSKIVOR

70

3012 KARUSELL 

PRISGRUPP A

9477F MARFIL CREAM 

PRISGRUPP A

6216D BLACK BRAZIL 

PRISGRUPP A

7487D ZEUS SILVER 

PRISGRUPP A

7486D ZEUS ANTRAZIT 

PRISGRUPP A

W450D VIT  

PRISGRUPP A

7505D PLATINUM GREY 

TWIST  

PRISGRUPP B

6945F VIRRVARR 
ANTRACIT  

PRISGRUPP B

6943F VIRRVARR SILVER 

PRISGRUPP B

9483F FERRO GRAFITE 

PRISGRUPP B

3006 CARRARA MARBLE 

PRISGRUPP B

5002 CHROMIX SILVER 

PRISGRUPP B

Laminat

3008 URBAN STYLE 

PRISGRUPP B

3016 CENTO 

PRISGRUPP A

3018 KINGS MARBLE 

GREEN 

PRISGRUPP A

3017 MARMO ROMA 

PRISGRUPP A

9478F MARFIL ANTICO 

PRISGRUPP B

3010 CHICAGO 

CONCRETE DARK 

PRISGRUPP A

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slittåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkta. Väljer du  

laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Dessa går också att använda som  

stänkskydd. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden. Maxlängd för samtliga  

laminat är 4070 mm och finns i prisgrupp A, B och C.

LAMINAT I 

PRISGRUPP  

A OCH B. 

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

70

3012 KARUSELL 

PRISGRUPP A

9477F MARFIL CREAM 

PRISGRUPP A

6216D BLACK BRAZIL 

PRISGRUPP A

7487D ZEUS SILVER 

PRISGRUPP A

7486D ZEUS ANTRAZIT 

PRISGRUPP A

W450D VIT  

PRISGRUPP A

7505D PLATINUM GREY 

TWIST  

PRISGRUPP B

6945F VIRRVARR 
ANTRACIT  

PRISGRUPP B

6943F VIRRVARR SILVER 

PRISGRUPP B

9483F FERRO GRAFITE 

PRISGRUPP B

3006 CARRARA MARBLE 

PRISGRUPP B

5002 CHROMIX SILVER 

PRISGRUPP B

Laminat

3008 URBAN STYLE 

PRISGRUPP B

3016 CENTO 

PRISGRUPP A

3018 KINGS MARBLE 

GREEN 

PRISGRUPP A

3017 MARMO ROMA 

PRISGRUPP A

9478F MARFIL ANTICO 

PRISGRUPP B

3010 CHICAGO 

CONCRETE DARK 

PRISGRUPP A

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slittåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkta. Väljer du  

laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Dessa går också att använda som  

stänkskydd. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden. Maxlängd för samtliga  

laminat är 4070 mm och finns i prisgrupp A, B och C.

LAMINAT I 

PRISGRUPP  

A OCH B. 

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

70

3012 KARUSELL 

PRISGRUPP A

9477F MARFIL CREAM 

PRISGRUPP A

6216D BLACK BRAZIL 

PRISGRUPP A

7487D ZEUS SILVER 

PRISGRUPP A

7486D ZEUS ANTRAZIT 

PRISGRUPP A

W450D VIT  

PRISGRUPP A

7505D PLATINUM GREY 

TWIST  

PRISGRUPP B

6945F VIRRVARR 
ANTRACIT  

PRISGRUPP B

6943F VIRRVARR SILVER 

PRISGRUPP B

9483F FERRO GRAFITE 

PRISGRUPP B

3006 CARRARA MARBLE 

PRISGRUPP B

5002 CHROMIX SILVER 

PRISGRUPP B

Laminat

3008 URBAN STYLE 

PRISGRUPP B

3016 CENTO 

PRISGRUPP A

3018 KINGS MARBLE 

GREEN 

PRISGRUPP A

3017 MARMO ROMA 

PRISGRUPP A

9478F MARFIL ANTICO 

PRISGRUPP B

3010 CHICAGO 

CONCRETE DARK 

PRISGRUPP A

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slittåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkta. Väljer du  

laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Dessa går också att använda som  

stänkskydd. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden. Maxlängd för samtliga  

laminat är 4070 mm och finns i prisgrupp A, B och C.

LAMINAT I 

PRISGRUPP  

A OCH B. 

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

70

3012 KARUSELL 

PRISGRUPP A

9477F MARFIL CREAM 

PRISGRUPP A

6216D BLACK BRAZIL 

PRISGRUPP A

7487D ZEUS SILVER 

PRISGRUPP A

7486D ZEUS ANTRAZIT 

PRISGRUPP A

W450D VIT  

PRISGRUPP A

7505D PLATINUM GREY 

TWIST  

PRISGRUPP B

6945F VIRRVARR 
ANTRACIT  

PRISGRUPP B

6943F VIRRVARR SILVER 

PRISGRUPP B

9483F FERRO GRAFITE 

PRISGRUPP B

3006 CARRARA MARBLE 

PRISGRUPP B

5002 CHROMIX SILVER 

PRISGRUPP B

Laminat

3008 URBAN STYLE 

PRISGRUPP B

3016 CENTO 

PRISGRUPP A

3018 KINGS MARBLE 

GREEN 

PRISGRUPP A

3017 MARMO ROMA 

PRISGRUPP A

9478F MARFIL ANTICO 

PRISGRUPP B

3010 CHICAGO 

CONCRETE DARK 

PRISGRUPP A

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slittåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkta. Väljer du  

laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Dessa går också att använda som  

stänkskydd. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden. Maxlängd för samtliga  

laminat är 4070 mm och finns i prisgrupp A, B och C.

LAMINAT I 

PRISGRUPP  

A OCH B. 

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

70

3012 KARUSELL 

PRISGRUPP A

9477F MARFIL CREAM 

PRISGRUPP A

6216D BLACK BRAZIL 

PRISGRUPP A

7487D ZEUS SILVER 

PRISGRUPP A

7486D ZEUS ANTRAZIT 

PRISGRUPP A

W450D VIT  

PRISGRUPP A

7505D PLATINUM GREY 

TWIST  

PRISGRUPP B

6945F VIRRVARR 
ANTRACIT  

PRISGRUPP B

6943F VIRRVARR SILVER 

PRISGRUPP B

9483F FERRO GRAFITE 

PRISGRUPP B

3006 CARRARA MARBLE 

PRISGRUPP B

5002 CHROMIX SILVER 

PRISGRUPP B

Laminat

3008 URBAN STYLE 

PRISGRUPP B

3016 CENTO 

PRISGRUPP A

3018 KINGS MARBLE 

GREEN 

PRISGRUPP A

3017 MARMO ROMA 

PRISGRUPP A

9478F MARFIL ANTICO 

PRISGRUPP B

3010 CHICAGO 

CONCRETE DARK 

PRISGRUPP A

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slittåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkta. Väljer du  

laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Dessa går också att använda som  

stänkskydd. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden. Maxlängd för samtliga  

laminat är 4070 mm och finns i prisgrupp A, B och C.

LAMINAT I 

PRISGRUPP  

A OCH B. 

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

71

T
IL
L
B
E
H
Ö
R

6001 CERAMIC 

ANTRACIT 

PRISGRUPP B

1200D-MX SIDENMATT 

SVART 

PRISGRUPP C

2007 DARK 

CHARLESTONE OAK  

PRISGRUPP A

4371D DARK MOUNTAIN 

OAK  

PRISGRUPP B

Kantlister

2909 SIDENMATT 

GRAFITGRÅ 

PRISGRUPP C

2017 TRUFFLE SONOMA 

OAK  

PRISGRUPP B

2005 NATURAL 
HAMILTON OAK 

PRISGRUPP B

2006 GREY SONOMA 
OAK  

PRISGRUPP A

2905 SIDENMATT 

KOSMISKGRÅ 

PRISGRUPP C

2910 SIDENMATT  

LJUSGRÅ 

PRISGRUPP C

2904 SIDENMATT 

GLACIÄRVIT 

PRISGRUPP C

2907 SIDENMATT 

MELLANGRÅ 

PRISGRUPP C

KANTLISTER TILL LAMINAT. 
Kantlister förstärker profilen på laminatbänkskivor. Om du inte vill ha kantlist i 

samma utförande som laminatet på din skiva finns alternativet aluminiumlist (ABS).

STANDARD (ABS) ALUMINIUM (ABS)

TÄNK PÅ
att du även kan  

använda alla våra 
bänkskivor som  

stänkskydd.

https://www.vedum.se/
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HANDTAG

STANDARD HANDTAG

HANDTAG 31054
Rostfritt cc 192

HANDTAG 31013
Utförande svart (pulverlack-
erad metall)/krom

HANDTAG 31006
Rostfritt cc 128

HANDTAG 31073
Tenn cc 64

KNOPP 31140
Porslin/mässing

KNOPP 31134 
Rostfri

KNOPP 31137
Tenn

KNOPP 31131
Krom

KNOPPAR

HANDTAG 31081
Rostfritt cc 128

Vill du se hela Vedums  
sortiment, gå in på  
www.vedum.se

https://www.vedum.se/
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VITVAROR

Vitvaror
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KYLSKÅP  KS 4383 ED VIT 
· Höjd 185 cm
· Rymlig låda med justerbar fuktighet
· Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet
· Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen
· Högklassigt och elegant handtag i Miele-

kvalitet 
· Mer plats och komfort tack vare 
XL-innerutrymme

FRYS FNS 4382 E VIT  
· Höjd 185 cm
· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrost-

ning görs av NoFrost
· Mer plats för extra stora livsmedel
· Högklassigt och elegant handtag i Miele-

kvalitet
· Snabb, skonsam infrysning av livsmedel 
· Flexibel förstoring av frysutrymmet

DISKMASKIN G 5023 EXCELLENCE SCU VIT

· 60 cm
· 80,5-87 cm hög
· Bästa resultat på mindre än en timme 
· Spara dessutom upp till 50% energi  

varmvattenanslutning
· Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgde-

sign
· Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan − 

ComfortClose
· Maximal flexibilitet − höjdjusterbar överkorg

MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART 

· För högskåp
· VitroLine
· Ugnsutrymme i rostfritt stål
· EasySensor-display på sidan
· Vänsterhängd lucka
· Innervolym på 26 liter
· Plats för 32 cm stor tallrik
· Automatikprogram
· 7 effektlägen (80-800 W)
· Snabbstartknapp

INBYGGNADSUGN H 2265-1 B ACTIVE 
SVART/ROSFRI

· EasyControl-display med vred
· PerfectClean-inredning
· 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
· 5 falshöjder
· 7 ugnsfunktioner
· Ugnstemperatur 30-250°C
· Exakt temperaturreglering PerfectClean 

ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg
· Energiklass A+
· 1~N 400V, 16 A

STANDARD KÖKSPAKET VIT

INDUKTIONSHÄLL KM 7210 FR ROSTFRI

· Bred ram av rostfritt stål
· 76,4 cm bred
· EasySelect display gul
· 4 kokzoner varav 1 grytzon
· TwinBooster upp till 3,7 kW
· 1-9 alt 1-17 effektlägen
· Uppkokningsautomatik
· Varmhållningsfunktion
· Timerfunktion/äggklocka
· Integrerad kylfläkt
· Stop&Go-funktion
· Ansl.effekt: 7,3 kW
· 2~N 400V, 16 A
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MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART 

· För högskåp
· VitroLine
· Ugnsutrymme i rostfritt stål
· EasySensor-display på sidan
· Vänsterhängd lucka
· Innervolym på 26 liter
· Plats för 32 cm stor tallrik
· Automatikprogram
· 7 effektlägen (80-800 W)
· Snabbstartknapp

INBYGGNADSUGN H 2265-1 B ACTIVE 
SVART/ROSTFRI 

· EasyControl-display med vred
· PerfectClean-inredning
· 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
· 5 falshöjder
· 7 ugnsfunktioner
· Ugnstemperatur 30-250°C
· Exakt temperaturreglering PerfectClean 

ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg
· Energiklass A+
· 1~N 400V, 16 A

    KÖKSPAKET ROSTFRI

KYLSKÅP  KS 4783 ED ROSTFRI 
· Rostfri CleanSteel dörr
· Höjd 185 cm
· Rymlig låda med justerbar fuktighet
· Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet
· Dämpad stängning av dörren med Softclose
· Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga 

kärl  
· Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen
· 399 liter
· Energiklass E

FRYS FNS 4782 E ROSTFRI 
· Rostfri CleanSteel dörr
· Höjd 185 cm
· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrost-

ning görs av NoFrost
· Dämpad stängning av dörren med SoftClose 
· Mer plats för extra stora livsmedel
· Bekväm och smidig öppning
· Snabb, skonsam infrysning av livsmedel
· 278 liter
· Energiklass E

DISKMASKIN G 5212 SCU ROSTFRI

· 60 cm
· 80,5-87 cm hög
· Bästa resultat på mindre än en timme
· Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-

låda
· Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,00 l l i 

programmet Automatic
· Spara dessutom upp till 50% energi - varmvattenan-

slutning
· Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
· Energiklass C       

INDUKTIONSHÄLL KM 7474 FR ROSTFRI

· Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
· 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex kokzon
· 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för 
ovanpåliggande montering
· Kortast möjliga uppkokningstider – Twin-
Booster
· Kommunikation med fläktkåpan – automatik-
funktion Con@ctivity
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  VITVAROR KÖK

INBYGGNADSUGN H 7260 BP ROSTFRI

· DirectSensor-display
· PerfectClean-inredning
· 76 liter innervolym/1 LED-spot
· Ugnstemperatur: 30-300°C
· Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
· SoftOpen/SoftClose
· 1 par FlexiClips ingår
· Energiklass A+

INDUKTIONSHÄLL KM 7679 ROSTFRI

· Bred ram av rostfritt stål
· 80,6 cm bred
· Intuitivt snabbval med sifferrader - SmartSelect
· 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon  
   samt 1 PowerFlex-zon
· TwinBooster upp till 7,4 kW
· 1-9 alt 1-17 effektlägen
· Uppkokningsautomatik + sjudningsautomatik
· Uppvärmning + varmhållningsfunktion
· Timerfunktion/äggklocka
· Integrerad kylfläkt
· Stop&Go-funktion
· WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

INDUKTIONSHÄLL KM 7575 FR ROSTFRI

· Intuitivt snabbval med sifferrader - SmartSelect
· 6  kokzoner inkl. 6  kraftfulla PowerFlex       
kokzoner
· 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för 
ovanpåliggande montering
· Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBoos-
ter
· Kommunikation med fläktkåpan – automatik-
funktion Con@ctivity

· Elegant design – planmonterad fläkt 
· Automatisk reglering av fläktlägen –  
Con@ctivity
· Intuitivt snabbval med sifferrader - 
SmartSelect
· Flexibel och snabb – 4 kokzoner inklusive 2 
PowerFlex-områden
· Energisparande och tyst – kraftfull ECO-
motor
· Endast kolfilterdrift. 
· 80 cm bred

INDUKTIONSHÄLL MED INT FLÄKT KMDA 7634

ÅNGUGN DG 7440

· PureLine/VitroLine
· DirectSensor-display
· Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
· 40 liter innervolym
· 4 falshöjder
· DualSteam
· Extern ånggenerering
· Ugnstemperatur: 40-100°C
· Automatikprogram
· Vattenbehållare för ca 90 min tillagning
· Egna program
· 1~N 230V, 16 A

· EasyControl-display med vred
· PerfectClean inredning
· 76 liter ugnsvolym/halogenlampa
· 5 falshöjder
· 7 ugnsfunktioner
· Ugnstemperatur: 30-250°C
· Exakt temperaturreglering
· Pyrolytisk självrengöring
· SoftOpen/SoftClose
· 1 par FlexiClips ingår
· Energiklass A+
· 1~N 230V, 16 A

INBYGGNADSUGN H 2860 BP
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  VITVAROR KÖK

DISKMASKIN G 7415 SCU XXL AUTODOS ROSTFRI

DISKMASKIN G 7200 SCU ROSTFRI

· 60 cm bred, 84,5-91 cm hög
· Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
· Lätt kommunikation med produkten – Miele@home
· Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
· Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,0 l i programmet   

Automatic
· Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign
· Energiklass: A
· Ljudnivå: 42 dB(A)

· Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
· Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
· Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,00 l l i 

programmet Automatic
· Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
· Flexibel och säker placering – ComfortPlus-korgdesign

MIKROVÅGSUGN M 7240 TC ROSTFRI 

Mikrovågsugn för inbyggnad i perfekt kombiner-
bar design med ovanliggande manöverpanel.

· Lättläst display med sensormanövrering –  
DirectSensor S
· Perfekt upptining och tillagning –  
automatikprogram
· Gott om plats – 46 l tillagningsutr ch 40 cm 
roterande tallrik
· Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
· Poppa popcorn hur enkelt som helst –  
popcornknapp

INDUKTIONSHÄLL MED INT FLÄKT KMDA 7634

· För överskåp/högskåp
· PureLine
· Innervolym på 17 liter
· Automatikprogram
· 6 effektlägen (80-800 W)
· 1~N 230V, 10 A

MICROVÅGSUGN M 2234 SC

DISKMASKIN G 7460 SCVI

· 60 cm bred
· 80,5 - 87 cm hög
· Helintegrerad
· ComfortClose luckstängning
· 9 diskprogram
· 14 kuvert
· 3+D-besticklåda 
· Autodos
· SensorDry fläkttorkning
· Extra Comfort-korgar
· AutoSensor
· Resttid & senare start (Flexitimer) 
· AutoOpen-torkning
· FlexCare Glashållare
· QuickPower Wash
· WIFI conn@ct
· Energi: A

· Helintegrerad 
· 60 cm bred, 80,5-87 cm hög
· Bästa resultat på mindre än en timme 
– QuickPowerWash
· Spara dessutom upp till 50 % energi 
- varmvattenanslutning
· Diskmaskin med färskvattensystem – 
från 6,00 l l i programmet Automatic
· Flexibel och säker placering – 
Comfort korgdesign
· Maximal flexibilitet - höjdjusterbar 
överkorg
· Energi: C 
· Ljudnivå: 43 dB(A)

DISKMASKIN G 5262 SCVI 
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Rostfri
Briljantvit

Obsidinasvart
Grafitgrå  VITVAROR KÖK

FRYS FNS 7770 E INTEGRERAD
· För inbyggnad med köksfront
· 177 cm hög
· Rymlig låda med justerbar fuktighet 
– DailyFresh
· Individuellt justerbar glashyllebelys   
ning med FlexiLight2.0 
· Jämn temperaturfördelning inuti hela 
kylskåpet – DynaCool
· Individuellt anpassad höjdjustering av 
dörrhyllor
· Rengöring av dörrhyllorna i diskma-
skinen – ComfortClean 
· Energiklass E

Fristående kyl/frys-kombination med 
NoFrost till fördelaktigt introdukti-
onspris. 

· Ingen isbildning på frysta livsmedel, 
avfrostning görs av NoFrost
· Handtagsfri design tack vare integ-
rerad handtagsfördjupning
· Flexibel förstoring av frysutrymmet – 
VarioRoom 
· Snabb nedkylning av livsmedel, tack 
vare SuperCool-automatik
· Rymlig låda för frukt och grönsaker 
– VeggieBox

Kyl/frys-kombination för inbyggnad 
med DailyFresh ExtraCool, komforta-
bel LED-belysning och NoFrost.

· 2 lådor, en med inställbar fuktighet – 
DailyFresh ExtraCool
· Optimal och underhållsfri belysning 
av insidan med LED
· Ingen isbildning på frysta livsmedel, 
avfrostning görs av NoFrost
· Snabb nedkylning av livsmedel, tack 
vare SuperCool-automatik

Frysskåp för inbyggnad med NoFrost 
och åtta fryslådor på teleskopskenor 
för maximal komfort.

· Ingen isbildning på frysta livsmedel, 
avfrostning görs av NoFrost
· Optimal och underhållsfri belysning 
av insidan med LED
· Dämpad stängning av dörren med 
SoftClose
· Snabb, skonsam infrysning av livsme-
del – SuperFrost
· Flexibel förstoring av frysutrymmet – 
VarioRoom 

KYLSKÅP K 7763 E INTEGRERADKYL/FRYS KDN 4074 E VIT KYL/FRYS KDN 7714 E INTEGRERAD
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· För högskåp
· DirectSensor-display med touch
· OneTouch for Two
· 10 st programmerbara användarprofiler
· CupSensor
· BrilliantLight (LED)
· EasyClick mjölkbehållare
· Vattenbehållare på 2,7 liter
· AromaticSystemFresh
· För 40-165 mm höga koppar
· 1~N 230V, 16 A

KAFFEMASKIN CVA 7440
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  VITVAROR KÖK

· 10 hyllor av FSC-certifierat bokträ
· LED-belysning i toppen och på sidorna
· Dubbelt skåp med en zon på varje sida
· Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor
· Ventilationsgaller i sockeln 
· Kan användas fristående eller byggas in
· 820-890 mm hög
· 40 flaskor
· 2 zoner

· 5 hyllor av bokträ
· LED-lampor upptill och på sidorna
· Möjlighet att vända dörren
· Med lågljud, vibrationsdämpad kompressor
· Med ventilationsgaller i sockeln vilket säkerställer 
ventilation även när skåpet är inbyggt

THERMEX WINEMEX 40 
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE

THERMEX WINEMEX 20
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE
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Köksblandare

STANDARD KÖKSBLANDARE

ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖKSÖ

9000E II, utan diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.  
Kallstart, FMM 8000-0000

ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖK

9000E II, med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.  
Kallstart, FMM 8001-0000
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MORA ONE

Ettgrepps köksblandare Mora One, förkromad.  
MA 26 20 51 utan DM-avstängning
MA 26 20 71 med DM-avstängning

KÖKSBLANDARE

Sensorstyrning - hur fungerar det?
Genom att hålla handen framför sensorn startar blandaren beröringsfrigg. 
Den spolar med ett begärnast flöde under valbar tid - 4,8 eller 12 sekunder, 
men stoppas lätt genom att hålla handen framför sensorn på nytt. 

SILJAN 

Ettgrepps köksblandare Siljan hög pip, förkromad.  
FMM 8300-0000 utan DM-avstängning
FMM 8301-0000 med DM-avstängning

SILJAN DUO - SENSORFUNKTION

Ettgrepps köksblandare Siljan hög pip, förkromad. 
Enkelt och hygeniskt. 
FMM 8302-0010 utan DM-avstängning
FMM 8303-0010 med DM-avstängning
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MORA INXX II SHARP
Med en tålig mattsvart nyans och kökskranens starka ka-
raktär tar INXX II sharp på ett modernt och stilrent sätt 
en central plats i köket. Blandaren är testad och godkänd 
utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, 
vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiför-
brukning utan att ge avkall på komforten.

MORA INXX II MINIPROFI
Med en tålig mattsvart nyans och moderna uttryck är 
INXX II miniprofi en iögonfallande hög blandare som 
passar perfekt i en öppen köksmiljö. Blandaren är testad 
och godkänd utifrån de byggregler som finns och är ener-
gieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och 
energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. (OBS! 
Kräver 600 mm frihöjd)

MORA INXX II SOFT
Med en tålig mattsvart nyans och kökskranens mjuka 
formspråk bidrar INXX II soft till ett lyxigt och elegant 
kök. Blandaren är testad och godkänd utifrån de bygg-
regler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att 
den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge 
avkall på komforten.

KÖKSBLANDARE

Vadå kallstart?
Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten sker först när 
spaken vrids till vänster om centrumlinjen. Här måste man ”tänka” 
varmvatten och aktivt vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. 
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Fläktar
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STANDARD FLÄKTAR

DECOR 787 VÄGG

· Utförande: rostfri, vit eller svart.
· Bredd: 600, 700 eller 900 mm.
· Belysning: 2 x 1,3 W LED.
· Hastigheter: 3 + boost
· Eftergångstimer
· Aluminiumfilter
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A+

DECOR 787 FRIHÄNGANDE
· Utförande: rostfri eller vit 
· Bredd: 600 eller 900 mm.
· Belysning: 4 x 1,3 W LED.
· Hastigheter: 3 + boost
· Eftergångstimer
· Aluminiumfilter
· Energiklass: A

HARWICH II FRIHÄNGANDE

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 4 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A++

FLÄKTAR

HARWICH II VÄGG

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 600, 700 eller 900 mm
· Belysning: 2 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Levereras med motor för anslutning till extern 
takfläkt.
· Energiklass: A++

Standard är beroende på  
vilken hustyp ni valt...

LYON  VÄGG / FRIHÄNGANDE

· Utförande: rostfri med svart glas
· Bredd: 900 mm
· Belysning vägg: 2 x 1,5 W LED
· Belysning frih.: 4 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Fjärrkontroll
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och 
röststyrning
· Levereras med motor för anslutning till extern 
takfläkt.
· Energiklass: A++

ALSACE SKÅPINTEGRERAD  
· Utförande: rostfri med svart front
· Bredd: 600 eller 800 mm
· Belysning: 2 x 3 W LED
· Hastigheter: 4 st
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyr-
ning
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A

SLIM S4 PLUS SKÅPINTEGRERAD  
· Utförande: utdragbar, vit med rostfri front
· Bredd: 600 mm
· Belysning: 2 x 1,2 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Levereras med inbyggd motor 
· Energiklass: A

SUPER SILENT GT SKÅPINTEGRERAD  
· Utförande: rostfri med svart front eller vit
· Bredd: 600 mm
· Belysning: 2 x 1,2 W LED
· Hastigheter: 3 st
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Levereras med inbyggd motor 
· Energiklass: B
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FLÄKTAR

TAKGENOMFÖRINGAR TOS/ TOB

· Takgenomföringen levereras inklusive 
 underbeslag och monteras i taklutningen.
· Jordat eluttag och tre meter ledning ingår.
· Tillverkad av galvaniserad plåt.
· Utförande: svart.
· Levereras i två varianter:
· TOS: för släta tak av t ex. papp eller plåt.
· TOB: för betongtegel, 2-kupig standard.

TAKFLÄKT TFSR 200

· Takfläkten monteras på yttertak
 vilket ger låg ljudnivå i köket.
· Försedd med jordad stickpropp.
· Lätt att öppna för rengöring.
· Tillverkad av varmförzinkad plåt.
· Utförande: svart, grå eller tegelröd.
· Spänning: 230 V.
· Motoreffekt: 108 W.
· Luftmängd: 749 m3/h.
· Ljudeffekt: 40 dB (A).
· Vikt: 5,5 kg.

INTERN MOTOR?
En intern motor sitter inbyggd i  fläktkåpan och kopplas till ett 
ventilationsrör (imkanal) genom taket ut i det fria.

EXTERN MOTOR?
En extern motor monteras på husets yttertak vilket ger lägre ljudnivå 
i köket. Motorn monteras med en takgenomföring som finns i två 
varianter, TOB: för betongtegel, 2-kupig standard. TOS: för släta 
tak av t ex papp eller plåt.

KÖKETS INNERTAK AVSEENDE TAKHÖJD OCH 
EVENTUELL TAKLUTNING?
Takhöjden avgör hur lång skorstenen behöver vara. Med skorsten 
menas den del ovanför köksfläkten som är synlig i köket. Kök med 
lutande innertak, tex ryggåstak kräver en skorsten med rätt gradlut-
ning i förhållande till taket.

VÄGGMONTERAD ELLER FRIHÄNGANDE MODELL?
Välj mellan väggmodell eller frihängande modell beroende på spisens 
placering.

När du ska välja köksfläkt till ett hus som inte ens är byggt finns det många valmöjligheter. En lämplig köksfläkt, för dig, är den som stämmer 
överens med köket – med resten av bostaden och som du dessutom vill titta på i många år. För att hitta den riktiga köksfläkten skall du ta 
ställning till några avgörande frågor:

VÄLJ RÄTT KÖKSFLÄKT

METZ MAXI TAKFLÄKT
· Utförande: svart eller vit med glaslucka
· Bredd: 1200 mm
· Belysning: 4 x 3 W LED
· Dekorationsbelysning i olika färger
· Hastigheter: 4 st
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Fjärrkontroll
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och 
röststyrning
· Levereras utan motor för anslutning till extern 
takfläkt.
· Energiklass: B

MINI PERPIGNAN

· Utförande: svart (600 eller 800 mm)
· Bredd: 600 eller 800 mm
· Belysning: 2 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Fjärrkontroll
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och 
röststyrning
· Levereras med inbyggd motor eller utan 
   motor för anslutning till extern takfläkt.
· Energiklass: A+++

BRETAGNE VÄGG

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 3 x 1,3 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Levereras med inbyggd motor eller utan 
   motor för anslutning till extern motor.
· Energiklass: A+
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STANDARD BADRUMSINREDNING

Tvättställ: Free Compact 615 mm porslin 
Stomme: Vit
Lådfront: Moa vit
Handtag: Anemon 128 krom 
Överdel: Spegel 600 mm Billan, spegelbelysning Nittorp 
bredd 305 mm krom 3000k
Eluttag i låda

Tvättställ: Free 915 mm porslin
Stomme: Vit
Lådfront: Moa vit
Handtag: Anemon 128 krom 
Överdel: Spegel 900 mm Billan, spegelbelysning Nittorp 
bredd 550 mm krom 3000k
Eluttag i låda

STANDARD WC FREE COMPACT 615STANDARD BAD FREE 915

STANDARD BAD FREE 915

I Eksjöhus badrum ingår en utvald badrumsinredning ur serien 
Free från Vedum. Standard är Free 915 mm kommod med 
porslinstvättställ, vit stomme och lådor i plain vit.  
Kommoden levereras monterad med två dämpande fullutdrags- 
lådor, gummimattor och prylfack. Spegel 900 med blank alu.ram 
och spegelbelysning Nite krom 550. Det ingår ett uttag i låda. 

STANDARD WC FREE COMPACT 615

I Eksjöhus WC ingår en utvald badrumsinredning ur serien Free 
från Vedum. Standard är Free Compact 615 mm kommod med 
porslinstvättställ, vit stomme och lådor i plain vit, grund modell.  
Kommoden levereras monterad med två dämpande fullutdrags- 
lådor och prylfack. Spegel 600 med blank alu.ram och spegel- 
belysning Nite krom 305. Det ingår ett uttag i låda. 

Vill du se hela Vedums  
sortiment, gå in på  
www.vedum.se

https://www.vedum.se/
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STANDARD BLANDARE & SANITET

ETTGREPPS 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

FM Mattsson 9000E, med silpluggventil,  
förkromad, Kallstart FMM 8063-0000

SÄKERHETSBLANDARE BADKAR 
+ VRIDOMKASTARPIP + DUSCHSET
Säkerhetsblandare FMM 8210-1000,
förkromad + Vridpip och duschanordning FMM 
9470

STANDARDLEVERANS 

Säkerhetsblandare 
FMM 8210-0000, 
RSK 834 21 86, 
förkromad
+ Vridomkastarpip 
FMM 8299-0000, 
RSK 815 40 73,
förkromad

DUSCH

Ettgrepps tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E, 
med silpluggventil, förkromad, Kallstart
FMM 8053-8000, RSK 823 53 80

KÖK

Ettgrepps köksblandare, FM Mattsson 9000E II, 
med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.
Kallstart, FMM 8001-8000, RSK 830 90 89

TVÄTTSTÄLL

ÖVRIGT
Vattenutkastare med 

koppling Ø15 mm,
självdränerande.

FMM 4290-0050, 
RSK 431 66 84

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare.
Tryckgaranti på våra ettgreppsblandare.
ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar. 
Läs mer på vår hemsida www.fmmattsson.com 

Komplett duschpaket FM Mattsson Combi, förkromad
FMM 8215-0000, RSK 837 71 70
Innehåller Säkerhetsblandare FMM 8210 för dusch, 
160 c/c samt Duschanordning FMM 9320.
EcoFlow 12 l/min.

5 ÅRS
KALK
GARANTI

5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten 
sker först när spaken vrids till vänster om centrum-
linjen. Här måste man ”tänka” varmvatten och aktivt 
vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. 

TILLVAL 1

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9680-0000, RSK 834 21 57
med anslutning ner.
FM Mattsson Garda 9681-0000, RSK 834 21 58,
med anslutning upp - till takdusch 
FMM 9393-0000.

Säkerhetsblandare för bad, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9690-0000, RSK 834 32 25

Ettgrepps tvättställsblandare med silpluggventil,
FM Mattsson Garda, förkromad. 
FMM 9653-0000, RSK 823 53 47

Ettgrepps köksblandare FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9631-0000, RSK 830 88 80

DUSCH

BAD

TVÄTTSTÄLL KÖK

Handduschset 
FM Mattsson Aragon
FMM 9460-0900, 
RSK 819 76 30
förkromad.
Självrensande sil, tre 
strållägen och EcoFlow 
12 l/min.

Takdusch
FM Mattsson Ebro 
FMM 9393-0000
RSK 819 07 15
förkromad.
Kalkavvisande sil. 
EcoFlow 12 l/min.
Höjd 1040.
Diameter på sil: 180

DUSCHANORDNINGAR

Detta gör att man vid korta tappningar undviker att dra 
upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till 
ingen nytta. Det slentrianmässiga slöseriet med varm-Det slentrianmässiga slöseriet med varm-
vatten existerar alltså inte.

BAD

STANDARDLEVERANS 

Säkerhetsblandare 
FMM 8210-0000, 
RSK 834 21 86, 
förkromad
+ Vridomkastarpip 
FMM 8299-0000, 
RSK 815 40 73,
förkromad

DUSCH

Ettgrepps tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E, 
med silpluggventil, förkromad, Kallstart
FMM 8053-8000, RSK 823 53 80

KÖK

Ettgrepps köksblandare, FM Mattsson 9000E II, 
med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.
Kallstart, FMM 8001-8000, RSK 830 90 89

TVÄTTSTÄLL

ÖVRIGT
Vattenutkastare med 

koppling Ø15 mm,
självdränerande.

FMM 4290-0050, 
RSK 431 66 84

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare.
Tryckgaranti på våra ettgreppsblandare.
ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar. 
Läs mer på vår hemsida www.fmmattsson.com 

Komplett duschpaket FM Mattsson Combi, förkromad
FMM 8215-0000, RSK 837 71 70
Innehåller Säkerhetsblandare FMM 8210 för dusch, 
160 c/c samt Duschanordning FMM 9320.
EcoFlow 12 l/min.

5 ÅRS
KALK
GARANTI

5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten 
sker först när spaken vrids till vänster om centrum-
linjen. Här måste man ”tänka” varmvatten och aktivt 
vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. 

TILLVAL 1

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9680-0000, RSK 834 21 57
med anslutning ner.
FM Mattsson Garda 9681-0000, RSK 834 21 58,
med anslutning upp - till takdusch 
FMM 9393-0000.

Säkerhetsblandare för bad, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9690-0000, RSK 834 32 25

Ettgrepps tvättställsblandare med silpluggventil,
FM Mattsson Garda, förkromad. 
FMM 9653-0000, RSK 823 53 47

Ettgrepps köksblandare FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9631-0000, RSK 830 88 80

DUSCH

BAD

TVÄTTSTÄLL KÖK

Handduschset 
FM Mattsson Aragon
FMM 9460-0900, 
RSK 819 76 30
förkromad.
Självrensande sil, tre 
strållägen och EcoFlow 
12 l/min.

Takdusch
FM Mattsson Ebro 
FMM 9393-0000
RSK 819 07 15
förkromad.
Kalkavvisande sil. 
EcoFlow 12 l/min.
Höjd 1040.
Diameter på sil: 180

DUSCHANORDNINGAR

Detta gör att man vid korta tappningar undviker att dra 
upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till 
ingen nytta. Det slentrianmässiga slöseriet med varm-Det slentrianmässiga slöseriet med varm-
vatten existerar alltså inte.

BAD

STANDARDLEVERANS 

Säkerhetsblandare 
FMM 8210-0000, 
RSK 834 21 86, 
förkromad
+ Vridomkastarpip 
FMM 8299-0000, 
RSK 815 40 73,
förkromad

DUSCH

Ettgrepps tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E, 
med silpluggventil, förkromad, Kallstart
FMM 8053-8000, RSK 823 53 80

KÖK

Ettgrepps köksblandare, FM Mattsson 9000E II, 
med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.
Kallstart, FMM 8001-8000, RSK 830 90 89

TVÄTTSTÄLL

ÖVRIGT
Vattenutkastare med 

koppling Ø15 mm,
självdränerande.

FMM 4290-0050, 
RSK 431 66 84

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare.
Tryckgaranti på våra ettgreppsblandare.
ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar. 
Läs mer på vår hemsida www.fmmattsson.com 

Komplett duschpaket FM Mattsson Combi, förkromad
FMM 8215-0000, RSK 837 71 70
Innehåller Säkerhetsblandare FMM 8210 för dusch, 
160 c/c samt Duschanordning FMM 9320.
EcoFlow 12 l/min.

5 ÅRS
KALK
GARANTI

5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten 
sker först när spaken vrids till vänster om centrum-
linjen. Här måste man ”tänka” varmvatten och aktivt 
vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. 

TILLVAL 1

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9680-0000, RSK 834 21 57
med anslutning ner.
FM Mattsson Garda 9681-0000, RSK 834 21 58,
med anslutning upp - till takdusch 
FMM 9393-0000.

Säkerhetsblandare för bad, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9690-0000, RSK 834 32 25

Ettgrepps tvättställsblandare med silpluggventil,
FM Mattsson Garda, förkromad. 
FMM 9653-0000, RSK 823 53 47

Ettgrepps köksblandare FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9631-0000, RSK 830 88 80

DUSCH

BAD

TVÄTTSTÄLL KÖK

Handduschset 
FM Mattsson Aragon
FMM 9460-0900, 
RSK 819 76 30
förkromad.
Självrensande sil, tre 
strållägen och EcoFlow 
12 l/min.

Takdusch
FM Mattsson Ebro 
FMM 9393-0000
RSK 819 07 15
förkromad.
Kalkavvisande sil. 
EcoFlow 12 l/min.
Höjd 1040.
Diameter på sil: 180

DUSCHANORDNINGAR

Detta gör att man vid korta tappningar undviker att dra 
upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till 
ingen nytta. Det slentrianmässiga slöseriet med varm-Det slentrianmässiga slöseriet med varm-
vatten existerar alltså inte.

BAD

STANDARDLEVERANS 

Säkerhetsblandare 
FMM 8210-0000, 
RSK 834 21 86, 
förkromad
+ Vridomkastarpip 
FMM 8299-0000, 
RSK 815 40 73,
förkromad

DUSCH

Ettgrepps tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E, 
med silpluggventil, förkromad, Kallstart
FMM 8053-8000, RSK 823 53 80

KÖK

Ettgrepps köksblandare, FM Mattsson 9000E II, 
med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.
Kallstart, FMM 8001-8000, RSK 830 90 89

TVÄTTSTÄLL

ÖVRIGT
Vattenutkastare med 

koppling Ø15 mm,
självdränerande.

FMM 4290-0050, 
RSK 431 66 84

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare.
Tryckgaranti på våra ettgreppsblandare.
ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar. 
Läs mer på vår hemsida www.fmmattsson.com 

Komplett duschpaket FM Mattsson Combi, förkromad
FMM 8215-0000, RSK 837 71 70
Innehåller Säkerhetsblandare FMM 8210 för dusch, 
160 c/c samt Duschanordning FMM 9320.
EcoFlow 12 l/min.

5 ÅRS
KALK
GARANTI

5 ÅRS
TRYCK
GARANTI

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten 
sker först när spaken vrids till vänster om centrum-
linjen. Här måste man ”tänka” varmvatten och aktivt 
vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. 

TILLVAL 1

Säkerhetsblandare för dusch, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9680-0000, RSK 834 21 57
med anslutning ner.
FM Mattsson Garda 9681-0000, RSK 834 21 58,
med anslutning upp - till takdusch 
FMM 9393-0000.

Säkerhetsblandare för bad, FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9690-0000, RSK 834 32 25

Ettgrepps tvättställsblandare med silpluggventil,
FM Mattsson Garda, förkromad. 
FMM 9653-0000, RSK 823 53 47

Ettgrepps köksblandare FM Mattsson Garda, 
förkromad.
FMM 9631-0000, RSK 830 88 80

DUSCH

BAD

TVÄTTSTÄLL KÖK

Handduschset 
FM Mattsson Aragon
FMM 9460-0900, 
RSK 819 76 30
förkromad.
Självrensande sil, tre 
strållägen och EcoFlow 
12 l/min.

Takdusch
FM Mattsson Ebro 
FMM 9393-0000
RSK 819 07 15
förkromad.
Kalkavvisande sil. 
EcoFlow 12 l/min.
Höjd 1040.
Diameter på sil: 180

DUSCHANORDNINGAR

Detta gör att man vid korta tappningar undviker att dra 
upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till 
ingen nytta. Det slentrianmässiga slöseriet med varm-Det slentrianmässiga slöseriet med varm-
vatten existerar alltså inte.

BAD

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare. Tryckgaranti på våra 
ettgreppsblandare. ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar.

Blandare & Sanitet

https://www.fmmattsson.com/
https://www.fmmattsson.com/
https://www.fm/
https://attsson.com/


 49 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD BLANDARE & SANITET

KOMPLETT DUSCHPAKET 

FM Mattsson Combi, förkromad 
FMM 8217-1000. Innehåller Säker-
hetsblandare FMM 8210 för dusch, 
160 c/c samt Duschanordning  
FMM 9470. EcoFlow 12 l/min.

IFÖ SPIRA WC-STOL 6260 
RIMFREE 
 

WC-stol helt utan spolkant vilket gör att 
bakterier och smuts inte har någonstans 
att gömma sig. WC-stolen har hel 
cisternkåpa med en separat innercistern 
för vattnet. På så vis undviks kondens 
på cisternkåpan och den blir också 
tystare vid återfyllning. Fresh WC, som 
ger doft och underlättar rengöringen, 
är standard. Sitthöjd utan sits 42 
cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt s-lås. 
Spolknapp i blank krom. 

IFÖ SPIRA WC-STOL VÄGGHÄNGD 6293

Vägghängd med synlig cistern, Rimfree®. 
Vägghängd modell ger enklare städning under 
WC-stolen. Modellen är helt utan spolkant vilket 
gör att smuts och bakterier inte har någonstans att 
gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och 
hygienisk.

IFÖ SPIRA ART WC-STOL 6240

Ifö Spira Art är en golvstående WC-stol med 
klassiskt skandinavisk design inspirerad av vår 
unika natur. WC-stolen har en slät utsida och en 
insida helt utan spolkant. Det gör att bakterier 
och smuts inte har någonstans att gömma sig och 
WC-stolen är mer lättstädad och hygienisk.

IFÖ SPIRA WC-STOL 
VÄGGHÄNGD 6275

Vägghängd, Rimfree. Utan 
spolkant har smuts och bak-
terier ingenstans att gömma 
sig och WC-skålen blir mer 
lättstädad och hygienisk.

INR LINC NIAGARA 900 

Niagara har den fina förmågan att anpassa sig efter de 
flesta utrymmen. Dörrarna kan vikas in mot väggen. Matt 
aluminiumprofil med klart härdat säkerhetsglas och grepp/handtag 
circle.

BLANDARE & SANITET
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BLANDARE 

SILJAN TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

EcoSafe blandare med push down-ventil och 
kallstartsfunktion, förkromad.
FMM 8353-5000

9000E TRONIC 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och 
enerig. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av 
blandaren. Reglaget går att spärra för att skållningssäkra tappstället. 
En programmerbar funktion för hygienspolining förhindrar stillaståen-
de vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.
FMM 1641-1000

SILJAN BADKARSBLANDARE 

Tryckbalanserad termostatblandare,
förkromad med vridpip. FMM 8390-000

SILJAN TAKDUSCHPAKET

Tak - och handdusch med kalkavvisande sil. 
EcoFlow 3-strålig handdusch 9l/min, takdusch 
12l/min. Storlek på sil 220x220. Förkromad 
FMM 8383-0000

FMM 9000E TAKDUSCH 

Tak - och handdusch med duschblandare  
Tronic sensorstyrd.  
Förkromad FMM 9392-1000 



 51 Tillval utan prisförändring Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

 BLANDARE

Blyfri

MORA MMIX T5 
BADKARSBLANDARE 

Tryckbalanserad termostatblandare,
säkerhetsspärr 38º, Eco-stopp, förkromad.
MA 73 00 00

Blyfri

MORA MMIX B5 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ESS (energisparsystem), Eco (energi - och 
vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare,  
5 l/min vid 2-6 bar) med push down-ventil,  
förkromad. MA 73 30 70.CA

Blyfri

MORA MMIX S5 SHOWER KIT

Tryckbalanserad termostatblandare,
säkerhetsspärr 38º, Eco-stopp, förkromad.
MA 73 13 20.0011 / MA 130310

MORA ONE 
BADKARSBLANDARE 

Tryckbalanserad termostatblandare,
säkerhetsspärr 38º, Eco-stopp, utloppspip med 
inbyggd omkastare, förkromad.
MA 26 00 00

MORA ONE 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ESS (energisparsystem), Eco (energi - och 
vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare,  
5 l/min vid 2-6 bar) med push down-ventil,  
förkromad. MA 26 30 71

MORA ONE  
SHOWER SYSTEM KIT

Tak - och handdusch med tryckbalanserad 
termostatinsats, säkerhetsspärr 38º, Eco-stopp. 
Handdusch 9l/min, takdusch 20l/min.  
Storlek på sil diam: 400. Förkromad  
MA 26 18 00

https://70.ca/
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 BLANDARE

MORA INXX II 
BADKARSBLANDARE 

Med en tålig mattsvart nyans och handduschens 
stora, runda munstycke skapar blandaren en 
estetisk känsla, samtidigt som den ger förutsätt-
ningarna för ett vilsamt bad. INXX II är serien 
som erbjuder en vattenupplevelse i världsklass i 
form av en jämn temperatur, hög komfort och ett 
starkt skydd mot skållning. Blandaren är testad 
och godkänd utifrån de byggregler som finns och 
är energieffektiv, vilket innebär att den ger en 
lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge 
avkall på komforten. 

MORA INXX II SHARP 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika 
höjder där small är en låg blandare anpassad för 
mindre handfat. Med en tålig mattsvart nyans 
och tvättställsblandarens raka karaktär med lång 
pip och lutande munstycke – gör INXX II sharp 
både snygg och bekväm att använda. Blandaren 
är testad och godkänd utifrån de byggregler som 
finns och är energieffektiv, vilket innebär att den 
ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan 
att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som 
tillbehör i samma nyans.

MORA INXX II SOFT, SMALL 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika 
höjder där small är en låg blandare anpassad för 
mindre handfat. Med en tålig mattsvart nyans och 
tvättställsblandarens stilrena form, höjer INXX 
II soft badrummets komfort och ger en känsla 
av kvalitet och elegans. Blandaren är testad och 
godkänd utifrån de byggregler som finns och är 
energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre 
vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall 
på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i 
samma nyans.

MORA INXX II 
SHOWER SYSTEM KIT

Med en tålig mattsvart nyans förenar INXX II 
klassisk design med hög prestanda och erbjuder en 
jämn temperatur, hög komfort och ett starkt skydd 
mot skållning. Takduschens stora tunna taksil gör 
att duschen passar lika bra i ett badrum med stark 
karaktär och effektfulla former som i ett sobert 
badrum skapat för avkopplande stunder. 

Tak - och handdusch med tryckbalanserad termosta-
tinsats, säkerhetsspärr 38º, Eco-stopp. Handdusch 
8l/min, takdusch 12l/min.  
Svart

MORA INXX II 
SHOWER SHOWER KIT

Med en tålig mattsvart nyans förenar INXX 
II klassisk design med en hög prestanda och 
erbjuder en jämn temperatur, hög komfort och 
ett starkt skydd mot skållning. Blandaren är 
testad och godkänd utifrån de byggregler som 
finns och är energieffektiv, vilket innebär att 
den ger en lägre vatten- och energiförbrukning 
utan att ge avkall på komforten. INXX II 
är serien som erbjuder en vattenupplevelse i 
världsklass.
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 DUSCHHÖRNA & HANDDUKSTORK

HANDDUKSTORK 
A-COLLECTION EMBLA BÖJD

Finns i tre olika mått: 
510x750 mm, 510x950 mm alt. 360x1400 mm
Samtliga modeller för elanslutning. 

INR LINC ANGEL 
Samma unika funktioner som 
systermodellen Niagara – fast med 
raka dörrar för ett stramare uttryck. 
Profiler i matt aluminium, vit eller 
matt svart aluminium, med klart 
härdat säkerhetsglas och grepp/hand-
tag circle

INR DUSCHFÖRVARING PILE 
Slutsnubblat över flaskorna i duschen! 
Succén PILE är en duschförvaringslös-
ning som monteras med duschlösning-
arna i LINC och SYNC. PILE finns i 
samma tre finishar som LINC-seriens 
väggprofiler: mattborstad, matt vit och 
matt svartlackerad aluminium.

INR HANDDUKSTORK LINE 
Originalet bland långsmala handdukstor-
kar med sin ikoniska ljusrand i toppen 
som indikerar aktivt läge. LINE torkar 
din handduk effektivt och får plats nästan 
var som helst. LINE  finns i tre finishar: 
mattborstad, vit och svart. 
Höjd: 1750 mm
Bredd: 22 mm
Djup: 95 mm
Modellen är för elanslutning. 

INR LINC 2 
Profiler i matt aluminium, vit eller 
matt svart aluminium med klart 
härdat säkerhetsglas och grepp/hand-
tag circle.
Nischlösning. 

INR LINC 20 
Profiler i blank aluminium, vit eller 
borstad aluminium med klart härdat 
säkerhetsglas. Bredd 775 & 875 mm.

Duschväggarna 
Angle & Linc 2 kan 

fås i frostat glas 
och profil i vitt eller 

svart.
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WESTERBERGS SENCE
Sence är ett badkar med ergonomisk  
sittcomfort i lättskött slitstark akryl.

WESTERBERGS VICTORIA
Victoria är ett badkar i klassisk stil, tillverkad i solid  
gjutmarmor som håller värmen längre.

WESTERBERGS STILLA
Stilla är ett stilfullt badkar med tunna linjer 
i lättskött slitstark akryl.

WESTERBERGS ELLIPS
Ellips är ett badkar i modern design tillverkad i genuin 
gjutmarmor, med tunna kanter och sidenmatt yta.

WESTERBERGS SALT
Salt är ett badkar med härlig rymd tillverkad av lättskött  
och slitstark akryl. 

BADKAR
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WESTERBERGS OCEAN 140 C
Ocen är ett hörnbadkar är ett massagebadkar med prak-
tisk sitt - och avställningsyta i hörnet. 

WESTERBERGS MOTION 160 SQ
Motion är ett massgebadkar i rektangulär form som ger 
maximal massage på liten yta.  

BADKAR 

WESTERBERGS OCEAN 140 C

SARGBLANDARE SOFT

SARGBLANDARE ROUND

SARGBLANDARE OCEAN
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BASTUPAKET

AGGREGAT:  
TYLÖ SENSE SPORT

Sense Sport ger dig pålitlig och 
precis värme under många sköna 
bastustunder framöver.  
Aggregatet har vår energibesparan-
de funktion delad effekt och inbygg-
da vred för tid och temperatur. Välj 
mellan väggmonterat eller stående 
aggregat med ben som tillval. 

TILLVAL AGGREGAT:  
TYLÖ SENSE COMBI PURE

Sense Combi Pure har samma effektiva och 
snabba drift som övriga aggregat i Sense-se-
rien, men tillhandahåller traditionell torrbastu 
tillsammans med bland annat riklig och omslu-
tande ånga för ökad flexibilitet och njutning.

TILLVAL AGGREGAT:  
TYLÖ SENSE PURE

Liksom övriga elektriska bastuaggregat i Sense-famil-
jen levererar Pure värme snabbt och effektivt. Det är 
utrustat med den digitala manöverpanelen Pure med 
pekskärm som standard för enkel och smidig använd-
ning. Dörrkontakt krävs för fördröjd start.

INREDNING: CLASSIC ASP

Denna bastuinredning i massiv asp 
med förstärkt konstruktion finns i 
förkapade mått. OSB! Inredning i 
asp även vid granpanel

TILLVAL: GLASPARTI

Glasparti 6 finns i klarglas härdat 6 mm 
säkerhetsglas inramat av gran eller asp. 
Finns i 2 bredder. OBS! Bilden symbolis-
erar glasparti, inte hela basturummet.

BASTUPAKET GRAN

Aggregat: Sense Sport 8  
Inredning: Classic Asp inkl listpaket* Asp
Bastudörr: DGB 7x19  klarglas
Panel: Gran stående panel
Led-list paket 

BASTUPAKET ASP

Aggregat: Sense Sport 8  
Inredning: Classic Asp inkl listpaket* Asp
Bastudörr: DGB 7x19  klarglas
Panel: Asp stående panel
Led-list paket 

*Listpaket = Hörn- & Taklist

BASTUDÖRR: DGB 7X20 
KLARGLAS

Glasdörrarna från TylöHelo är 
alltid tillverkade av härdat säker-
hetsglas, som är särskilt utformat 
för att klara stora temperatur-
skillnader. Levereras med ett 
ergonomiskt handtag i asp.

Bastu
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TVÄTT & TORK
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STANDARD TVÄTTBÄNKAR

TVÄTTBÄNK MAJA 1800

Bänkskiva 1830x610x30 med rak framkant och nedfälld högerställd
disklåda Intra Barents A500. Disklådan levereras löst och
håltagning görs på plats.

DISKLÅDA FÖR NEDFÄLLNING

Disklåda för nedfällning i bänkskiva. Längd 560 mm. Med svart gummi-
propp, bräddavlopp och vattenlås. 

LAMINATBÄNKSKIVA (3010 CHICAGO CONCRETE DARK)

Raka längder, inkl. rak kantlist i ABS som liknar laminatet.  
Tjocklek 30 mm. Djup 610 mm.

Tvättstugeinredningar 

Bänkskiva 1020x630x30 
med rak framkant och 
nedfälld högerställd disklåda 
Intra Barents A500. 
Disklådan levereras löst och 
håltagning görs på plats. 1020/900/610

Bänkskiva 1830x630x30 med rak 
framkant och nedfälld högerställd 
disklåda Intra Barents A500. 
Disklådan levereras löst och 
håltagning görs på plats.

1830/900/610

31014 KROM CC 128 mm.
Motsvarar handtag 59069 i badsortimentet.

7486D ZEUS ANTRAZIT

34083 INTRA BARENTS A500
Disklåda för nedfällning i bänkskiva. Längd 560 mm. Med svart gummipropp, 
bräddavlopp och vattenlås.

Disklåda för nedfällning 

Laminatbänkskiva
Raka längder, inkl. rak kantlist i ABS som liknar 
laminatet. Tjocklek 30 mm. Djup 630 mm.

Lucka Maja  
Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Väggskåp 

Tvättpaket 1000 Tvättpaket 1800

Höjd 700 mm i bredd 400, 600 eller 800 mm (parluckor).

LUCKA MAJA
Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Handtag 31016 matt krom 

Tvättstugeinredningar 

Bänkskiva 1020x630x30 
med rak framkant och 
nedfälld högerställd disklåda 
Intra Barents A500. 
Disklådan levereras löst och 
håltagning görs på plats. 1020/900/610

Bänkskiva 1830x630x30 med rak 
framkant och nedfälld högerställd 
disklåda Intra Barents A500. 
Disklådan levereras löst och 
håltagning görs på plats.

1830/900/610

31014 KROM CC 128 mm.
Motsvarar handtag 59069 i badsortimentet.

7486D ZEUS ANTRAZIT

34083 INTRA BARENTS A500
Disklåda för nedfällning i bänkskiva. Längd 560 mm. Med svart gummipropp, 
bräddavlopp och vattenlås.

Disklåda för nedfällning 

Laminatbänkskiva
Raka längder, inkl. rak kantlist i ABS som liknar 
laminatet. Tjocklek 30 mm. Djup 630 mm.

Lucka Maja  
Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Väggskåp 

Tvättpaket 1000 Tvättpaket 1800

Höjd 700 mm i bredd 400, 600 eller 800 mm (parluckor).

ENGREPPS KÖKSBLANDARE

9000E II, med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min.  
Kallstart, FMM 8001-0000
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STANDARD TVÄTTPAKET

TORKTUMLARE TCA 230 WP

· Spara under hela torktumlarens livslängd – 
EcoDry-teknik
· Doftande tvätt som du gillar det – Fragrance-
Dos
· Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
· Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa 
kondenseffekt
· Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

TORKTUMLARE TWC 560 WP 
ECOSPEED
· Värmepumpstumlare
· Kapacitet 8 kg
· Skontrumma plus
· Integrerad 
   avloppsslang
· Intelligent 
   trumreversering
· Display med resttid/
  Senare start
· PerfectDry 
   torksystem
· Underhållsfri 

   LED-trumbelysning
· 12 olika program
· FragranceDos
· Energiklass A+++
· Ljudnivå 66 dB(A)
· EcoDry teknik
· ProfilEcomotor
· EcoSpeed
· WiFiConn@ct

TORKTUMLARE TCC 570 WP 
ECOSPEED
· Värmepumpstumlare
· Kapacitet 8 kg
· Skontrumma
· Integrerad 
   avloppsslang
· Intelligent 
   trumreversering
· Display med resttid/
   Senare start 
· ProfiEco motor
· PerfectDry 
   torksystem

· Underhållsfri 
   LED-trumbelysning
· 12 olika program
· FragranceDos
· Vit lucka med 
   EasyOpenfunktion
· EcoDry
· EcoSpeed
· WiFiConn@ct
· Energiklass A+++
· Ljudnivå 66 dB(A)

TVÄTTMASKIN WCD 030 WCS

· Kapacitet 8 kg
· Skontrumma
· Lutande front
· Centrifugering: 1400 
   varv
· Löddersensor
· Obalans-sensorer
· AutoClean tvättm. 
   behållare
· Mängdautomatik
· CapDosing
· 12 olika program
· ProfiEco motor

· Energiklass 
   A

TVÄTTMASKIN WWG660 WCS 
WIFI

· Kapacitet 9 kg
· Skontrumma
· Lutande front
· Centrifugering: 1400
   varv
· Löddersensor
· Display med resttid/
   Senare start
· ComfortSensor  
   display
· 1-radig vid text
· AutoClean
  tvättmedelsinkast

· ProfiEco-motor
· CapDosing
· 16 olika program
· Skrynkelreducering
· TwinDos
· WiFiConn@ct
· Energiklass A+++

TVÄTTMASKIN WCG670 WCS 
TDOS WIFI

· Kapacitet 9 kg
· skontrumma
· Lutande panel
· Centrifugering: 1400
   varv
· Löddersensor
· Comfortsensorer
· Display med resttid/
   Senare start
· Mängdautomatik
· AutoClean

   tvättmedelsinkast
· ProfiEco-motor
· CapDosing
· 16 olika program
· ProfiEco motor
· Skrynkelreducering
· TwinDos
· WiFiConn@ct
· Energiklass A+++       
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TORKSKÅP EASY DRYER 1900
Easy Dryer med timer-funktion styrs med 
två vred där du ställer in effektläge och 
torktid. Hög golvmodell med 3 rader 
uppfällbara och utdragbara hängare. 
Dessutom 3 dörrhängare. Levereras med 
ventilationsanslutningar. Torkskåpet har 
justerbara fötter

Finns i vitt. Mått H x B x D 1900 x 
595 x 610 mm. Vikt 61kg. Kapacitet 
Hänglängd 16 meter, volym upp till 6 kg 
tvätt (bomull). El-anslutning 1-fas 230 V 
10 A, elementeffekt 2000 W, motor 38 
W och överhettningsskydd. Fläktkapaci-
tet 184 m3.

NYHET!
Automatisk avstängning ECO 
DRYER-modellerna har den 
nya sensorstyrda automatiska 
avstängningen som sparar upp 
till 40 procent av energin. Bara 
hos Nimo!

Tvättstuga. Smaka på det ordet en stund. Och glöm det 

sedan för gott. Nu talar vi om den nya tidens klädvårds-

rum. En integrerad, funktionell och smakfullt matchad 

miljö som förvandlar ett måste till något lustfyllt. Ett 

rum som verkligen tål att lyftas upp i dagsljuset. Vi fyller 

det med modern design och avancerade lösningar som är 

skonsamma mot såväl dina kläder som vår miljö, samti-

digt som de underlättar ditt arbete och ger dig mer tid 

att umgås med familjen.

Från oss på Nimo får du det mesta du behöver – utom 

själva tvättmaskinen. I vår ISO-certifierade fabrik i Hova 

utvecklar och bygger vi torkskåp, tvättbänkar, strykskåp 

och tvättlådor i ett oslagbart brett urval. Genomtänkta 

produkter i högvärdiga material, fyllda av omtänksam-

ma finesser och energisnål teknik, med färg och form 

som ligger rätt i tiden – var och hur du än väljer att pla-

cera dem.

Men den nya Nimogenerationen innebär så mycket  

mer än ledande design och snygg finish – tekniken under  

skalet når ständigt nya höjder. Tuffa kvalitetskrav och  

påkostade materialval ger dig en överlägsen slitstyrka  

och låga totalkostnader – våra nya torkskåp kan du till 

exempel få med sensorstyrd torkautomatik, som kan 

spara upp till fyrtio procent av elenergin jämfört med 

traditionell timerstyrning. 

Följ med oss på en rundvandring bland alla nya möj-

ligheter och låt dig inspireras till att skapa ditt alldeles 

egna klädvårdsrum!

Klädvårdsrummet

NYHET! Automatisk avstängning

– sensorstyrd ECO DRYER torkautomatik 
som kan spara upp till 40 procent el!

– ett nytt ord att lägga på minnet

2

TORKSKÅP
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& TEKNIK
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4 

Nya NIBE S-serien

NIBE S1255 NIBE S1155 + VPB300CU

STANDARD BERGVÄRMEPUMP

NIBE S1255 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump 
med integrerad varmvattenberedare. NIBE S1255 ger optimala 
besparingar eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter 
hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande 
bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är 
NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärme- pump utan 
integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre 
takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov.

NIBE S1155 ger optimala besparingar, eftersom värmepumpen 
anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång 
erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av 
marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom 
inverterteknik Den extern varmvattenberedare VPB300CU med 
300l vatten.

NIBE Uplink 
Med NIBE Uplink får du en snabb över-
blick och aktuell status på din anläggning. 
Du får ett överskådligt och bra underlag där 
du effektivt kan följa och styra din värme och 
varmvattenkomfort. Drabbas du av en even-
tuell driftstörning får du tryggt via e-post ett 
larm som ger dig möjlighet till snabb åtgärd.

BERGVÄRMEPUMP
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BERGVÄRMEPUMP          VÄRMEPUMPAR

S735

NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump
som har integrerad varmvattenberedare och ger
värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och
ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den
automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.

S735 är standard i vissa husmodeller, prata med din säljare!

A S735 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.

B Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.

C Den varma rumsluften leds till S735.

D Rumsluften släpps ut när den passerat S735. Luftens temperatur
 har då sänkts eftersom S735 tagit tillvara på energin i
 rumsluften.

E  Uteluft tas in i huset.

F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med
 frånluftsdon.

SÅ HÄR FUNGERAR S735
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STANDARD UPPVÄRMNING

UPPVÄRMNING  
ÖVERVÅNING

Uponor Smatrix Wave
Reglering Pulse X-265+R-208 6X  

Smatrix Wave termostat med RH Style T-169 vit

Golvvärme är standard på entrevåning

Golvvärme är ALLTID standard 

på båda våningarna i våra sluttningshus.

 

Smatrix Pulse optimerar automatiskt energianvändningen

Med Uponor Satrix Pulse rumsreglering får du maximal rumskomfort som 
är enkel att använda. Smatrix Pulse använder också Uponors patenterade au-
tobalansering som automatiskt justerar inomhusklimatet, genom alla årstider 
och efter hushållets användarmönster. Inga manuella injusteringar behövs!

Med Smatrix Pulse-appen kan du styra din rumstemperatur med din telefon 
eller platta varsomhelst ifrån. Energi- och kostnadsbesparingar, under t.ex. en 
resa, kan göras genom att enkelt slå på ”Borta” eller ”Eko”.

Golvvärme övervåning finns som 
tillval i vissa av våra 1½-plan och 
2-planshus.

Vattenradiatorer som standard 
på övervåning i 1½-plan och 
2-planshus.

STANDARD UPPVÄRMNING 
ÖVERVÅNING

SMATRIX WAVE  
TERMOSTAT SVART

https://t.ex/
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STANDARD TEKNIK

UPPVÄRMNING  
ÖVERVÅNING

PLÅTCENTRALER MPM-ITB 3-75 MED BOTTENLÅDA 

GAROs plåtcentral med bottenlåda för media med monteringsplåt 
och frontchassi. Monteringsplåten är bestyckad med det senaste för 
att möta dagens kommunikationsbehov. Plåten är försedd med hål 
och alla delarna kan flyttas vid behov. Komponenterna som finns 
färdigmonterade är paneler för 20st RJ45 Keystone (15,5x20 mm per/
hål), telesplit med 4st utgångar där patchkablage ingår samt 8st Koax 
för TV.

GARO LADDBOX E 2449183 

3-fas med uttag Typ 2
1,38 - 22 Förberedd för lastbalansering
DC-och Wifi-modul ingår
Energimätare

Ingår i paket: Energimätare fas för lastbalansering, E 0900135.

Ett professionellt uppkopplat inbrotts- och brandlarm med  
bildverifiering av inbrott och brand, kontaktlarm och  
Directenhet för snabbast rätt åtgärd.
Det som ingår i paketet är:
- 7 Vibrationsdetektorer
- 2 Rökdetektorer
- 2 Kameradetektorer
- 1 Larmpanel
- 1 Larmbricka
- 1 Huvudenhet
- 1 Röstenhet med sirén
- 1 Trygghetspanel
- Larmskyltar och dekaler

   TEKNIK

   MEDIACENTRAL   LADDBOX

   VERISURE LARM

För mer information om vilka enheter 
som ingår i ”Larmpaket Trygg Total”  
Besök: www.verisure.se

12 MÅNADERS 
LARMTJÄNST 

INGÅR
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VERISURE HEMLARM
Ett hemlarm från Verisure, uppkopplat till larmcentral,  
kan verkligen göra skillnad. Inbrottsskydd, brandskydd 
och ett flertal andra tjänster och kompo nenter. Med snabb 
respons och rätt hjälp kan vi skapa trygghet och rädda liv.
Nya generationen hemlarm erbjuder nya förbättrade  tekniska 
möjligheter för vår larmcentral att agera ännu snabbare vid 
en kritisk situation. Larmtjänsten betalar du inget för under 
hela det första året.

UPPKOPPLATHEMLARM
MED 1 ÅRS FRI LARM TJÄNST  INGÅR!

VERISURE GUARDIAN (UNIK FÖR  VERISURE)
Med Check on me-tjänst och  Verisure SOS-knapp i tele -
fonen. Samt Silent Response – ett tyst larm med tyst 
åtgärd – direkt via  Verisure app när du är i hemmet.   

– Ta med dig tryggheten överallt.

VIDEODETEKTORER
Skickar bilder av larm orsak till larm  operatören.  
Du kan via  Verisure App streama LIVE VIDEO  
i HD-kvalité och titta till ditt hem när som helst.

Vid en larmsituation kan operatören prata direkt 
med de personer som är i huset via larm panelens 
röstfunktion.

LARMPANEL MED RÖST 
(UNIK FÖR  VERISURE)

2022
JANUARI
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6 Vibrationsdetektorer
2 Rökdetektorer

2 Videodetektorer
1 Huvudenhet

1  Larmpanel med röst
Larmskyltar och dekaler

1 Smart plug
1 Larmbricka

KOMPONENTER SOM  
INGÅR I HEMLARMET

STANDARD TEKNIK

UPPVÄRMNING  
ÖVERVÅNING
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   TEKNIK

   MEDIACENTRAL

SMATRIX WAVE  
TERMOSTAT SVART

https://www.verisure.se/
https://www.verisure.se/
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CENTRALDAMMSUGARE

Allaway PM 30-40 är kompakta och lättplacerade och marknadens tystaste 
maskiner. Systemet skräddarsys i nära samarbete mellan leverantören och 
Eksjöhus projekteringsavdelning.Den placeras normalt i klädvård eller 
tvättstuga eller annat lämpligt utrymme. 

Den är även godkänd för placering i städskåp där man även förvarar 
städutrustningen i sina praktiska hållare.

PM SERIEN – DET SJÄLVKLARA VALET!

ALLAWAY CENTRALDAMMSUGARE - 
DET INBYGGDA STÄDSYSTEMET

Allaway är Europas ledande tillverkare av 
centraldammsugare. Nyckeln till framgång 
kan förklaras med ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete. Målet är maskiner med 
så lågt buller som möjligt och som gör din 
städning skönare och effektivare. 

PM serien som levereras till Eksjöhus är 
speciellt anpassad för de höga krav som ställs 
i moderna hus. 

PM 40

Nu även med 

LCD-display

Praktiska tillval 
finns till central- 
dammsugaren på  

nästa sida!
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CENTRALDAMMSUGARE

Modell Höjd /bredd Eleffekt Undertryck Sugeffekt/airwatt Ljudnivå ** Dammbehållare Elkapslingsklass ***

PM 30 595x350 1800W* 30 kPa 610 W 57 dB 13 l **  IPx4***

PM 40 595x350 1700W* 32 kPa 670 W 57 dB 13 l ** IPx4***

*Mätt vid turbinen       ** Försedd med dammpåse    *** Godkänd för placering i fuktiga och våta utrymmen

SKRÄPLUCKA/SOCKELSUG
Ett praktiskt tillbehör för kök, hall eller 
groventré. Manövreras med foten.

PRAKTISKA TILLVALSPRODUKTER

FÖRAVSKILJARE
Tar hand om det grova spånet, slipdam-
met eller askan från kaminen. Suger 
t.o.m vatten – en bra hjälp vid rengöring 
av golvbrunnar och vattenlås.
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Braskaminer
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Braskaminer
BRASKAMINER

TILLBEHÖR

Contura 556 G Style svart med  
gjutjärnstopp

Contura 586 Style svart Contura 690 Style grå

Contura 596 G Style vit med  
gjutjärnstopp

Contura I61 vit

Contura 896 G Style svart

INVÄNDIG SKORSTEN

Invändig skorsten/finns i tre 
standardkulörer: svart, grått och 
vitt. Välj den färg som matchar din 
kamin.

UTELUFTSANSLUTNING

När du väljer en kamin har vi 
uteluftsanslutning som standard, 
därför fyller vedfack som tillbehör 
ingen funktion. 

GNIST/GOLVSKYDD

Som tillbehör finns golvskydd i glas 
eller plåt. Olika utföranden beroen-
de på kaminens modell.  

SKORSTENSHUV

Premodulskorstenen har ett genomtänkt ytter-
takspaket där i princip allt ingår. Detaljerna är 
lackerade i svart eller tegelröd färg och helhets-
intrycket blir därmed enhetligt och elegant. 

OBS! Tänk på att sot syns tydligare på röd 
takhuv.

Närmast NCS kulör röd takhuv: S 4040-Y80R

Närmaste NCS kulör på våra takpannor:

Bender Palema 2-kupig Benderit Tegelröd NCS S 4040-Y60R 
Bender Palema 2-kupig Benderit Röd NCS S 4050-Y80R

TOPPAR

Hur vill du toppa din Contura? 
Med täljsten, lamellskiva, glas eller 
gjutjärn? Toppar i olika utföranden 
finns till flertalet av kaminerna.

Fler modeller finns att välja. Prata med din säljare.
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GOLV, INNERDÖRRAR, 
FÖRVARING  
& TRAPPOR
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GOLV, INNERDÖRRAR, 
FÖRVARING  
& TRAPPOR
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Art.nummer: 872 30 04

Golv
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Golv
STANDARD GOLV

PURE EK NATURE  
TRE-S

Art.nummer: 872 39 24 
Proteco Natura Mattlack

PURE EK NATURE 
PLANK

Art.nummer: 787 80 02 
Proteco Natura Mattlack 

GARONNE OAK

Art.nummer: 510032027 
Long Boards 1032

SAVERNE OAK

Art.nummer: 510032030 
Long Boards 1032

SHADE EK CREAM WHITE 
PLANK XT

Art.nummer: 787 70 49 
Proteco Natura Mattlack borstad 

NOBLE EK CLASSIC 
RUTBRÄDA PLANK

Art.nummer: 780 60 18 
Proteco Natura Mattlack borstad 

SHADE EK COTTON WHITE 
DUOPLANK

Art.nummer: 872 70 04
Proteco Natura Mattlack 

    GOLV

    GOLV

SHADE EK NATURE MILKY 
WHITE TRE-S

Art.nummer: 872 39 04
Proteco Natura Mattlack 

    LAMINATGOLV

SHADE EK MISTY GREY 
PLANK

Art.nummer: 787 60 85
Proteco Natura Mattlack borstad 

SIERRA OAK SAND

Art.nummer: 510032024  
Long Boards 1032

SHADE EK SNOW FLAKE 
PLANK

Art.nummer: 787 61 13 
Proteco Natura Mattlack borstad

BLACK SMITH OAK  
AGED

Art.nummer: 510032026  
Long Boards 1032

SHADE EK ITALIAN BROWN 
DUOPLANK

Art.nummer: 872 70 13
Proteco Natura Mattlack 

BLACK SMITH OAK  
NATURAL

Art.nummer: 510032025  
Long Boards 1032

BLACK SMITH OAK  
SMOKED

Art.nummer: 510032028  
Long Boards 1032
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Innerdörrar
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Innerdörrar

UNIQUE 01L STANDARDVIT

Som standarddörr har vi valt Unique 01L, en 
massivdörr, med hög ljuddämpande förmåga och 
lång hållbarhet. Unique är en dörrserie som kan 
vara både tidlös och modern. Utmanande eller 
diskret. Dörrarna i Unique-serien är ljuddäm-
pande och levereras med målad yta. Unique kan 
dessutom fås i olika typer av fanér och i en rad 
olika designvarianter och uttryck – allt beroende 
på vad som passar dig. Bland tillvalen finns även 
andra massiva dörrar samt möjligheten att välja 
de enklare släta eller formpressade lättdörrarna.

STANDARD INNERDÖRR

3

Som standarddörr har vi valt Addera, en mas-
siv dörr, med hög ljuddämpande förmåga  
och lång hållbarhet. Vill du ha ett mer person-
ligt uttryck kan du som tillval välja Addera 

med detaljer i olika utföranden. Bland till-
valen finns även andra massiva dörrar samt 
möjligheten att välja de enklare släta eller 
formpressade lättdörrarna.

s ta n D a r D

Vår standarddörr är Addera Bas, enkel och snygg  
–  den passar in i de flesta miljöer.

Stockholm F1
Standard Dörrtrycke 

Addera 8001
Standardvit

D ö r r t r Y C K e n  F r Å n  H o P P e

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.

New York F1
 

Vitoria F9
 

STOCKHOLM F1

Standard Dörrtryck

DÖRRTRYCKEN FRÅN HOPPE

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.

KARM MED TÄTNINGSLIST

 
 
Alla standardkarmar levereras med tätnings-
list. En karm med tätningslist förbättrar 
ljudreduktionen och ger en bättre känsla 
vid stängning. Den har även en förbättrad 
ytbehandling med högre lackfinish. Karmen 
har kvistfritt trä vilket ger en mer stabil 
karm och tar bort risken för missfärgning 
av lacken.

SKJUTDÖRR
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UNIQUE GW01L

Standardvit 
Klarglas

STYLE 04N

Standardvit

UNIQUE 01L GWA130

Standardvit 
Frostat glas

UNIQUE GW03L

Standardvit 
Klarglas

UNIQUE 03L

Standardvit

UNIQUE

STYLE DE OLIKA SERIERNA INNERDÖRRAR

   INNERDÖRR

Innerdörrar finns i tre varianter – formpressade (style), massiva (unique) och 
med massiv kärna (craft).
Massiva dörrar har ramträ och speglar av massivt trä. Formpressade har en yta 
av pressad board utanpå en träram med fyllning av veckad papp.

Unique

Style

Craft
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STABLE GW

Standardvit

Genomskärning på Stable GW 
med kärna av board och  
massiv ram.

UNIQUE GW03L

Standardvit 
Klarglas

STABLE

CRAFT

CRAFT 03

Standardvit

CRAFT SP10

Standardvit 
Klarglas

CRAFT SP6

Standardvit 
Klarglas

CRAFT 04N

Standardvit 

   INNERDÖRR

GLASVAL

En dörr med glas låter ljuset spridas mellan rummen, även när dörrarna är stängda. Du 
väljer själv det glas som passar din dörr, din smak och din inredning. Dörrarna i denna 
broschyr har som standard 6 mm härdat klarglas alternativt ett 6 mm härdat frostat glas.

DÖRRTRYCKE TILLVAL

VITORIA F9STOCKHOLM F1 
SVART

3

Som standarddörr har vi valt Addera, en mas-
siv dörr, med hög ljuddämpande förmåga  
och lång hållbarhet. Vill du ha ett mer person-
ligt uttryck kan du som tillval välja Addera 

med detaljer i olika utföranden. Bland till-
valen finns även andra massiva dörrar samt 
möjligheten att välja de enklare släta eller 
formpressade lättdörrarna.

s ta n D a r D

Vår standarddörr är Addera Bas, enkel och snygg  
–  den passar in i de flesta miljöer.

Stockholm F1
Standard Dörrtrycke 

Addera 8001
Standardvit

D ö r r t r Y C K e n  F r Å n  H o P P e

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.

New York F1
 

Vitoria F9
 

NEW YORK F1

3

Som standarddörr har vi valt Addera, en mas-
siv dörr, med hög ljuddämpande förmåga  
och lång hållbarhet. Vill du ha ett mer person-
ligt uttryck kan du som tillval välja Addera 

med detaljer i olika utföranden. Bland till-
valen finns även andra massiva dörrar samt 
möjligheten att välja de enklare släta eller 
formpressade lättdörrarna.

s ta n D a r D

Vår standarddörr är Addera Bas, enkel och snygg  
–  den passar in i de flesta miljöer.

Stockholm F1
Standard Dörrtrycke 

Addera 8001
Standardvit

D ö r r t r Y C K e n  F r Å n  H o P P e

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.

New York F1
 

Vitoria F9
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Förvaring
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Förvaring

STANDARD FÖRVARINGSLÖSNING

STANDARD

Aluminiumprofil runt dörren du kan välja vit, silver, brons 
och svart. Som fyllning i profil kan du välja på flera färger av 
melamin men också spegelfyllning.

Ram runt dörren i vit folie. Du kan välja vit, silver, brons eller svart till tak och 
golvskena. Som fyllning i profil kan du välja på vit eller spegelfyllning.

Nordica vit

Diamant silver 
spegel klar

Vit

Ek 
Vintage

Silver

Vit 
folie

Vit 
folie

Spegel 
klar

Spegel 
tonad

Vit Svart Brons Runt vittInget  
Handtag

Runt svartRunt
borstad alu

Fyrkantigt 
borstad alu

Betong Betong rå Vit högblank

Valnöt 
struktur

Trefältsfyllning spegel

Kan fås med trefältsfyllning. Antracit

Silver

Vit Svart Brons

Vit 
Struktur

Naturvit 
Struktur

Ek 
Struktur

Svart
Struktur

Spegel
klar

ALUMINIUMPROFIL

ALUMINIUMPROFIL

MELAMINFYLLNING TILL DIAMANT

FYLLNING

FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA

FÄRG PÅ FYLLNING DIAMANT

FÄLT

HANDTAG

FÄRG PÅ FYLLNING RAM

SKJUTDÖRR  
ALUMINIUMPROFIL DIAMANT

SKJUTDÖRR NORDICA
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Den ramlösa trädörren. Vår mest formstabila dörr. Finns med flera olika ytor i 
melamin. Du kan välja vit, silver, brons eller svart tak och golvskena.

Solid betong

Solid betong rå

FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA HANDTAG (MÅSTE VÄLJAS)

FÄRG PÅ YTA

SKJUTDÖRR SOLID

Silver Vit Svart

Svart

Brons Runt vitt

Runt svart

Runt
borstad alu

Fyrkantigt 
borstad alu

BetongVit 
Melamin

Vit 
Struktur

Betong rå Valnöt  
struktur

Ek 
Vintage

Antracit Ek 
Struktur
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Tillval 1: Linnehylla

Tillval 2: Linne trådkorg

Tillval 3: Linne Meshkorg

PELLYSYSTEM TILL MIRRO

Bärlist i kombination med hängskenor är ett system för enkel och 
snabb montering i Mirro skjutdörrsgarderober. Färre skruvhål behövs 
och flexibiliteten blir maximal, då hängskenorna lätt kan flyttas i 
sidled. Bärlistens hål är anpassade till standard regelavstånd och 
kan monteras ända upp mot tak. Använd vattenpass för att montera 
bärlisten horisontellt på väggen och häkta sedan fast hängskenor. Du 
slipper skruva fast skenorna och kan flytta dem i sidled till lämplig 
placering.

Bärlister och hängskenor kan även monteras fristående i t.ex. kläd-
kammare. 

3 hyllplan med konsol tråd

4 trådkorgar med utdragsram

4 meshkorgar med utdragsram

https://t.ex/
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STANDARD GARDEROBER

GARDEROB MAJA

GARDEROB MAJA

Bredd
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Innehåll
1 st hylla
1 st klädstång

Handtag
31016 matt krom

LINNESKÅP MAJA

LINNESKÅP MAJA

Bredd
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Innehåll
4 st hylla
3 st trådkorgar

Handtag
31016 matt krom

STÄDSKÅP MAJA

STÄDSKÅP MAJA

Bredd
500 mm
600 mm

Innehåll
1st hylla
1st medicinskåp
2st småbackar

Handtag
31016 matt krom

Standardbreddberor på vilken  hustyp du väljer  prata med din 
 säljare. 

HANDTAG 31016  
matt krom cc 128
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Trappor
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Trappor
STANDARD TRAPPA

EK PARKETTMÖNSTRAD
Stilrent i massiv parkettmönstrad ek. En riktigt gedigen trappmöbel i massiv parkettmönstrad ek som passar in i de flesta miljöer.

I utgångsstandard erbjuds räckesmodell Rock 11 med inborrade räckeståndare i rostfritt stål. Trappa och räcken är elegant svängda med 
handledare. De snyggt integrerade ändstolparna och hörnstolparna avslutas med en fasad topp. Alla trädetaljer är färdigbehandlade med 
en miljövänlig och slitstark sidenmatt klarlack som är vattenbaserad och UV-härdad.

 
Stolpe 70x70 Ek parkettmönstrad lackad 
Handledare 40x90 
Räckeståndare rostfritt stål diam:15 

ROCK 11 TRAPPA MED RÄCKE ROCK 11 
Plansteg, barnsäkerhetslist och vang i ek parkett  
klarlack. Räcke Rock i ek parkett klarlack med  
räckeståndare nr.11 i rostfritt stål.
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    TRAPPOR

TRAPPA ZÄTA 2

Plan - och sättsteg i klarlackad ek  
och vitmålad vang. Räcke 1 i rostfritt stål.

TRAPPA POP 11

Plan - och sättsteg i klarlackad 
ek, vitmålad vang och hand-
ledare. Räcke Pop i vitmålat 
utförande med räckeståndare 
nr.11 i rostfritt stål.

Tät U-trappa med vilplan

TRAPPA GRACE 
Plansteg i klarlackad ek, vitmålad vang och  
handledare. Räckeståndare i rostfritt stål. 

Levereras med vägghandledare för att uppfylla BBR kraven. 

Levereras med vägghandledare  
för att uppfylla BBR kraven. 

Levereras med plexiglas på insida  
räcke för att uppfylla BBR kraven. 

RÄCKE ROCK MED RÄCKESTÅNDARE SOUL 

Plansteg och barnsäkerhetslist 
ek parkett klarlack. Handle-
dare Rock ek parkett klarlack. 
Stolpe Rock och räckeståndare 
Soul samt vang och valvinkläd-
nad vitmålad.  
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TRAPPOR
PRESTIGE TRÄTRAPPOR - VÄLJ KOLLEKTION...

Dixie 
Stolpe 70x70 med 2 spår 
Handledare 40x90 
Räckeståndare 30x45 slät 

Country 
Stolpe 90x90 
Handledare 40x90 
Räckeståndare diam:25 svarvad 

Opera 
Stolpe 90x90 svarvad 
Handledare 60x70 
Räckeståndare 45x45 svarvad 

Classic 
Stolpe 90x90 med 2 spår 
Handledare 60x70 
Räckeståndare 45x45 med 1 spår 

KLASSISK 

MODERN

Pop 
Stolpe 70x70 
Handledare 40x90 
Räckeståndare rostfri stål

Funk 
Stolpe 70x70 
Handledare rund diam:47 
Räckeståndare rostfri stål

Rock 
Stolpe 70x70 
Handledare 40x90 
Räckeståndare rund diam:25

Glas Free 
Handledare rund diam:45 mm 

Pop Glas 
Stolpe 70x70 
Handledare 40x90 

TRADITION

Symfoni 
Stolpe 40x90 
Handledare 40x90 
Räckeståndare rund diam:25 

Soul 
Stolpe 70x70 
Handledare 40x90 
Räckeståndare 30x45 

PRATA MED DIN SÄLJARE FÖR ATT FÅ VETA  
VILKEN TRAPPA SOM FUNGERAR I DITT HUS 
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Invändiga detaljer

STANDARD FÖNSTERBÄNK

Marmor Vit MDF  
(S0502-Y eller S0500N) 

MDF inkl invändiga fönsterfoder i  
allmoge (OBS! Levereras obehandlad. 
Målas på plats)
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Invändiga detaljer
STANDARD GOLVLIST

STANDARD TAKLIST

STANDARD INNERTAK

STANDARD FÖNSTERSMYG

Slät

Slät

Allmoge

Allmoge

Slät Ek

Gipsplank

NCS S0502-Y

MDF inkl invändiga fönsterfoder i  
allmoge (OBS! Levereras obehandlad. 
Målas på plats)

Slät gips

NCS S0500-N



90  

GARAGE
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GARAGE

STANDARD Garageport

GSW 40, helpanel, ytstruktur ”woodgrain” GSW 40, spegelpanel, ytstruktur ”woodgrain”.

®

MED ETT ENKELT KNAPPTRYCK 
öppnar du porten och kör in i ditt garage 
utan att behöva stiga ur bilen. Tillförlitlig 
säkerhet stoppar porten vid ett eventuellt 
hinder. Tystgående portautomatik med 
automatisk belysning, invändig nödöpp-
ning (kan komplementeras med utvändig 
nödöppning). Softstart/softstopp skonar 
porten vid öppning och stängning. 

Om du inte vill bära med dig handsändaren
kan du styra din port med hjälp av ett kodlås.
En perfekt lösning om du är ute med cykel eller
för familjemedlemmar som bara använder garaget 
då och då.

Standardpanel beror på vilken husmodell ni 
har valt, garageporten följer husets karaktär 
prata med din säljare!  
Levereras som standard i standardvit. 

Kodlås
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Nybyggnadsförsäkring för de tio första åren 
Med en nybyggnadsförsäkring är ditt hus försäkrat för byggrelaterade skador i tio år från dagen för godkänd slutbesiktning. 

Försäkringen täcker kostnader för att åtgärda skador till följd av fel, och de fel som orsakat skadorna på grund av felaktigt arbete, dvs. väsent-
liga fel och skador som inte täcks av entreprenörens felansvar, eller av någon annan försäkring. Med fel i arbete menas att det utförda arbetet 
avviker från fackmässigt godtagbar standard som råder när arbetet utförs. När du köper ett Eksjöhus ingår en Nybyggnadsförsäkring som vi 
tecknar åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB.

Färdigställandeförsäkring under byggtiden

När du ska bygga hus behöver du enligt lag ett färdigställandeskydd. Detta skydd 
får du genom att Eksjöhus tecknar en Färdigställandeförsäkring åt dig hos Gar-Bo 
Försäkring AB.

Färdigställandeförsäkringen gäller om din entreprenör eller leverantör går i konkurs under 
byggtiden, eller om du har rätt att häva kontraktet enligt 29§ konsumenttjänstlagen.
När en ny entreprenör måste upphandlas är det inte ovanligt att extrakostnader uppstår i 
form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella extrakostnader 
som kan uppstå, dock med max tio procent av kontraktssumman.

Försäkrat från dag 1
Ditt husbygge är försäkrat redan när du tecknar 
köpeavtalet. Försäkringen gäller i 18 månader efter  
husleveransen. Leverantörsförsäkringen gäller 
byggnad,  tomtmark, material och verktyg.   
Läs mer på www.dina.se

Försäkringen ger skydd mot
• Brand
• Läckage
• Stöld & skadegörelse
• Storm, hagel och snötryck
• Skada på installation
• Ansvar
• Rättsskydd

https://www.dina.se/
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 Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som 
innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, 
kvalitet, vårt hållbarhetsarbete och mer därtill. Därför kan Nordea  
ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning med  
mycket förmånliga villkor. 

Tack vare vårt samarbete använder Nordea Eksjöhus  
produktionskostnadskalkyl utan att räkna upp denna med en  
riskfaktor. De kommer även att använda vår driftskostnad i stället  
för bankens högre schablon. Detta säkerställer att kalkylen hos  
Nordea blir så korrekt som möjligt.

Som kund hos Nordea har du även en rad andra förmåner,  
både innan, under och efter din byggnation. 

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHETSEDAN 1996

  Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på  
 byggnadskrediten om du slutplacerar ditt lån hos  
 Nordea.

 Förmånliga räntevillkor.
 Betalservice av dina byggnationsfakturor.
 En personlig bankman.
 Ta del av Nordeas kundprogram.

EN ENKLARE VÄG 
TILL FINANSIERING

  En enkel kanal till Nordea med svar inom 24 timmar. En kompetent  
 kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger  
 dig en kontakt på närmaste  Nordeakontor.

  Svar på låneansökan inom 24 timmar.
  Kostnadsfri värdering av din nuvarande bostad.
  Tre månaders räntefritt handpenningslån på din tomt. 

GENOM VÅRT SAMARBETE FÅR DU:   
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