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KÖKRUMSBESKRIVNING

Med en Solvilla får du ett nyckelfärdigt och modernt boende med hög stan-
dard. Våra husmodeller har en luftig planlösning som ger rymd och bekväm 
tillgång till alla utrymmen och funktioner. Komplett med inbyggt varmgarage 
och förråd, asfalterad uppfart, stenlagd entré och anlagd trädgård. Husen 
är energisnåla och tack vare det integrerade solcellstaket får man i detta 

plusenergihus extremt låga driftskostnader. 

Ett hus för framtiden.
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Arkitekt Vit  
Slät kökslucka av vitmålad, belagd 
spånskiva. Skåpstomme av vit 
MFC. Svanenmärkt.

För tillval av köksluckor eller 
handtag, kontakta din byggentre-
prenör.

För tillval av bänkskivor, kontakta 
din byggentreprenör.

Handtag 
Tråd rostfri cc 128 mm.  
Enkelt handtag med mjuk form.

Bänkskiva 
Laminat. 30 mm tjock med rak 
framkant.   
Finns flera färger/mönster att välja 
bland som standard, prisklass 1. 
Kontakta din byggentreprenör.

Detaljer 
Vita socklar, takanslutningar och 
synliga sidor.

Standard

Illustrationer och bilder kan vara utrustade med tillval eller innehålla avvikelser från standardutförande. Avtalsritning gäller. 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar av planlösning.

ENTRÉ/PASSAGE 
G: Klinker 4 m2, övrigt parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess

KÖK
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet. Kaklat 
stänkskydd över köksbänk.
T: Tak-ess
Ö: Köksinredning, diskbänk, disk-
maskin, ugn, häll, microvågsugn, 
köksfläkt, kyl/frys. Fasta armaturer 
under överskåp. 

BADRUM/TVÄTTSTUGA
G: Klinker 
V: Kakel
T: Tak-ess
Ö: WC-stol, tvättställskommod, spe-
gelskåp med LED-belysning, duschdör-
rar, takdusch med stavhanddusch, 
elhanddukstork, tvättbänk, vägg- och 
bänkskåp, tvättmaskin, torktumlare. 
Fasta armaturer under överskåp i 
tvättavdelning. Takbelysning.

WC
G: Klinker 
V: Målade väggar
T: Tak-ess
Ö: WC-stol, tvättställskommod, spegel 
med LED-belysning. Takbelysning.

ALLRUM
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess

SOVRUM 12,6
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess
Ö: Garderob med vita skjutdörrar. 
Klädstång.

SOVRUM 10,0/11,6
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess 
Ö: Garderob med klädstång och hylla. 
Linneskåp med hyllplan.

ARBETSRUM/SOVRUM 
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess
Ö: Öppningsbart glasparti

KLÄDKAMMARE
G: Parkett 
V: Vitmålad gips
T: Tak-ess
Ö: Hylla med klädstång. Takbelysning.

GARAGE & FÖRRÅD
G: Betongplatta 
V: Omålade gipsskivor
T: Omålade gipsskivor
Ö: Elbilsladdare i garage. Eldriven 
takskjutport med fjärrkontroll. Från-
luftsvärmepump Nibe F730 är placerad 
i förrådet. Takbelysning. 

ÖVRIGT
Vattenburen golvvärme i samtliga 
utrymmen, samt under takfot vid entré 
och garageuppfart. 
Anlagd gräsmatta (sått gräs). 
Asfalterad uppfart och stenlagd entré.



KÖK
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Köksblandare Mora MMIX K7 
Ettgreppsblandare till disk- och 
tvättbänk. Med diskmaskins- 
avstängning. Krom. 

Lådsystem Tandembox 
Försedd med låddämpare, fullt 
utdrag i alla lådor, dubbla stålplåt-
sidor med inbyggt skensystem och 
16 mm tjock botten. 

Stänkskydd av kakel 
Stänkskydd av kakel under vägg-
skåp är standard. Flera olika färger 
och sorter att välja bland.

Produkter från

Luckdämpare 
Sitter fast på gångjärnet och ger en 
ljudlös och dämpande stängning av 
luckan.

Diskbänk Intra Horizon HZ 815 
Dubbel. För underlimning i kombination med laminatbänkskiva.

Övrig standardutrustning

Praktisk köksö som ger extra 
sittplatser och ökad arbetsyta 
i köket. 90 cm bred med 6 st 
utdragslådor.

Funktionellt kök med inbyggda vit-
varor i bekväm arbetshöjd.

Alla skåp och kökslådor är försed-
da med låd- och luckdämpare som 
standard.

Ljust kök med fönster över 
diskbänken.

Köket är fullhöjd 2250 
mm med takanslutning 
för enklare rengöring.



ELAPPARATER KÖK ELAPPARATER KÖK
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Kyl/frys KG36NAW3Q iQ500 
Kombinerad kyl/frys med elektroni-
sk temperaturstyrning, automatisk 
avfrostning, hyperFresh plus-låda 
med fuktighetsreglering. 4 glashy-
llor varav 2 ställbara. LCD-display 
och LED-belysning. Energiklass 
A++. Vit.

Fristående kylskåp och frys är 
möjligt som tillval. 

Diskmaskin SN457W01IS iQ500 
Energisnål och tyst diskmask 
med sju program. För 13 kuvert.  
Energiklass A++. Vit.

Mikrovågsugn BF525LMW0 iQ500 
Inbyggd mikrovågsugn med 7 olika 
automatikprogram. TouchControl.5 
effektlägen upp till 800 W. 
Vit/rostfri.

Standard

Köksfläkt LI64MA520 iQ100
Extra tyst fläkt med utdragbar 
front. 3 hastigheter. 54 dB(A). 400 
m3/h. Energiklass C. Silvermetallic.

Induktionshäll EU631BEB2E iQ100 
Extra värmetålig glaskeramikhäll 
med touchControl, powerBoost, 
quickStart, timer med stoppfunk-
tion, äggklocka och 17 effektlägen.
4 induktionszoner. 

Ugn HB510ABV0S iQ100 
Varmluftsugn med 4 ugnsfunktioner 
och snabbstart. För upp till 3 plåtar 
samtidigt. Energiklass A. Vit/rostfri. 

Kyl/frys KG36NAI3Q iQ500 
Kombinerad kyl/frys med elektroni-
sk temperaturstyrning, automatisk 
avfrostning, hyperFresh plus-låda 
med fuktighetsreglering. 4 glashy-
llor varav 2 ställbara. LCD-display 
och LED-belysning. Antifingerprint.
Energiklass A++. Rostfritt stål.

Fristående kylskåp och frys är 
möjligt som tillval. 

Diskmaskin SN457S01IS iQ500 
Energisnål och tyst diskmask med 
sju program. För 13 kuvert.  En-
ergiklass A++. Rostfritt stål.

Mikrovågsugn BF425LMB0 iQ500 
Inbyggd mikrovågsugn med 7 olika 
automatikprogram. TouchControl.5 
effektlägen upp till 800 W. Black-
Steel/Svart.

Tillvalspaket plus

Induktionshäll EX677LEC1E iQ700 
Extra värmetålig glaskeramikhäll 
med flexInduction, fryingSensor 
Plus, touchControl, powerBoost, 
quickStart, timer med stoppfunk-
tion, äggklocka och 17 effektlägen. 

Ugn HB478GCB0S iQ500 
Varmluftsugn med 9 ugnsfunktioner 
och snabbstart, coolStart, stekter-
mometer, självrengöring, digitalur. 
Energiklass A. BlackSteel/Svart. 

Köksfläkt LI67RC530 iQ300
Extra tyst fläkt med utdragbar 
front. 3 hastigheter och inten-
sivläge. Elektronisk styrning. 41 
dB(A). 700 m3/h. Energiklass A. 
Silvermetallic.



BADRUM/TVÄTTSTUGA
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Produkter från

Standard

BADRUM/TVÄTTSTUGA

BADRUM/TVÄTTSTUGABADRUM/TVÄTTSTUGA

BADRUM/TVÄTTSTUGA

Tvättställskommod med 
spegelskåp och LED-be-
lysning är standard. 

Helkaklat badrum ingår som 
standard i alla modeller.

Gott om förvaringsutrymme i 
badrummet/tvättstugan.

Tvättmaskin och 
torktumlare är i bekväm 
arbetshöjd.

Praktisk tvättavdelning med disk-
bänk. Bänkskåpen står på stödben 
för lättare rengöring av golvet.

I våra hus behöver du inte frysa 
om fötterna! Hela huset inklusive 
garage & förråd har vattenburen 
golvvärme.

WC IFÖ 6860 
Golvstående toalett med hel cis-
ternkåpa, Ifö Clean och Fresh WC 
som underlättar rengöring och gör 
toaletten fri från kondens. Mjuksits. 
4/2-litersspolning.

Blandare Mora Inxx A1 
Vacker tvättställsblandare med 
ECO-flöde. Krom.

Vägg- och underskåp Dyning Vit 
Vattentestade badrumssnickerier. 
Alla stommar och luckor är 
Svanenmärkta. 

Handdukstork Termo 9 
Elektrisk handdukstork med runda 
rör och lätt böjda ribbor i rostfritt 
polerat stål. B530xH860 mm. 
Termostat max 55 °C.

Badrumsskåp Dyning Vit 
Underskåp med 2 lådor.  
Väggskåp med spegellucka och 2 
glashyllor. LED-armatur monterad 
ovan skåp. Dubbelkommod är 
möjligt som tillval.

Dusch INR Basic Stimson 
Stilren och funktionell dusxhhörna 
i klarglas med mjukt välvda dörrar. 
Kan vikas in helt mot hörnet för att 
spara utrymme. 900x900 mm.

Mora Mist Takdusch 
Takdusch med justerbar höjdled. 
Rund taksil 250 mm. Stavhand- 
dusch. Ecofunktion på flödesratten 
för vattenbesparing. 



TVÄTTSTUGA ÖVRIGT
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Tvättmaskin 
WM14N2O8DN iQ300 
Energisnål och tyst tvättmaskin 
med 8 kg kapacitet. Centrifugering 
1400 varv/min. 10 års garanti.  
Energiklass A+++ -10%. Vit.

Tvättmaskin 
WM14W5O9DN iQ700 
Premium tvättmaskin med sen-
sorstyrt fläckborttagningssystem. 
Energisnål och tyst med 9 kg 
kapacitet.  Centrifugering 1400 
varv/min. 10 års garanti.  
Energiklass A+++. Vit.

Värmepumpstumlare 
WT45M2C8DN iQ300 
Självrengörande värmepumpstum-
lare med låg energiförbrukning. 
Sensordstyrd autoDry-teknik för- 
hindrar krympning. Skonsamt soft-
Dry-system. Energiklass A++. Vit.

Värmepumpstumlare 
WT45W5O9DN iQ700 
Självrengörande värmepumpstum-
lare med låg energiförbrukning. 
Sensordstyrd autoDry-teknik förhin-
drar krympning. 40-minuters tork-
program. Skonsamt softDry-system. 
Energiklass A++. Vit.

Tillvalspaket plus

Standard

INNERDÖRRAR ENTRÉDÖRRAR

GARAGEPORT VENTILATION & UPPVÄRMNING

Byte till torkskåp och tvättpelare är möjligt som tillval istället för inbyggd tvättmaskin och torktumlare.
Produkter från

Garageport Hörmann LPU 40 
Eldriven takskjutport med fjärr- 
kontroll. Isoleringstjocklek 42 mm. 
En kontroll ingår. Vit. STANDARD. 

Frånluftsvärmepump Nibe F730 
Välisolerad och energisnål som 
uppfyller behovet av värme, 
ventilation, värmeåtervinning och 
varmvatten. STANDARD.

Vattenburen golvvärme 
Samtliga utrymmen i huset, inklus-
ive garage och förråd har vatten-
buren golvvärme. Även entré och 
garageuppfart har värmeslingor 
under takfot. STANDARD.

Innerdörr Swedoor Easy  
Enkel dörr med lätt konstruktion 
och slät yta. Dörrhandtag i matt 
krom. Vit. STANDARD.

Innerdörr Swedoor Unique 01L 
Massiv innerdörr med ljudisole-
rande konstruktion och förbättrad 
ytbehandling. Vit. TILLVAL.

Effektdörren Moa med klarglas 
Tät, tyst och energisnål ytterdörr 
med spårad in- och utsida. 
U-värde 1,0. 100 cm bred. Vit. 
STANDARD.



LEVERANSBESKRIVNING
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GRUND & MARKARBETEN 
Markarbeten 
Förutsätter förberedd, plangjord mark. 
Eventuellt markarbete för att höja 
eller sänka markytan till detaljplans-
nivå ingår ej.

Grund 
Gjuten betongplatta med 300 mm 
cellplastisolering och vattenburen 
golvvärme. 
Schakt av ett ton singel/bärlager per 
kvadratmeter under betongplatta. 
Markduk. 
Radonslang under betongplatta. 
400 mm kantelement. 
100 mm platsgjuten armerad betong 
(betongkvalitet C 28/35).

GRUND BOSTAD 
Enligt ovan beskrivning, samt förutsät-
ter förberedd, plangjord mark 900 mm 
under färdigt golv.  
Schakt för servisledning 6 m från 
anslutningspunkt.

GRUND GARAGE & FÖRRÅD
Enligt ovan beskrivning, samt förutsät-
ter förberedd, plangjord mark 800 mm 
under färdigt golv.  
Obehandlad ovansida betongplatta.  

Garageuppfart 
Asfalterad uppfart av 36m2  ingår som 
standard. Värmeslingor under takfot. 
Tillval: marksten.

Entré 
300x300 mm slät betongmarksten av 
typen Benders Orlando Antik. Värmes-
lingor under takfot. 
Tillval: rullstolsanpassad entré med 
träramp.

Tomt 
Övriga ytor sådd gräsmatta (upp till 
750 m2 tomt). OBS! Entreprenörens 
åtagande upphör när fröna är sådda. 
Tillval: färdigt gräs. 
 
Makadam/trädgårdsgrus närmast 
sockel av kantelement.

YTTERVÄGG 
Bostad 
Utvändig liggande panel 22x145. 
Grund- och mellanstruken panel från 
fabrik och en strykning på plats av 
entreprenör.  
Invändig takhöjd 2500 mm. 
195 mm stomme. Gipsskiva med spån/
OSB innanför. 
195 mm isolering samt en extra 45 
mm isolering i installationsskikt.
Tillval: puts.

Garage och förråd 
Invändig takhöjd 2500 mm.  
Brandklassad konstruktion enligt krav 
BBR.

Utvändiga foder ooch knutar 
Foder: 22x120 mm 
Knutbrädor: 28x170 mm + 28x145 
mm.  
Grund- och färdigmålade.

INNERVÄGGAR 
Bostad 
Gips 13 mm, OSB 11 mm, regel 70 
mm, isolering 45 mm, OSB 11 mm och 
slutligen gips 13 mm.

Garage och förråd 
Gipsskivor. Konstruktörens åtagande. 
Omålat utförande. Brandklassade 
konstruktioner enligt krav BBR.
Tillval: målat utförande.

YTTERTAK 
Sadeltak.  

SOLCELLER 
Byggnadsintegrerade solceller av typen 
monokristallina eller likvärdigt. Anlägg-
ningen är på 33 kW och producerar 
ca 25.000 kWh/år. Som specialtråg 
används IRFTS Easy Roof Evolution 
system eller likvärdigt. För anläggnin-
gen behövs en 25A säkring. 

 
Dubbel underlagspapp, råspontluckor 
20 mm, fabrikstillverkade takstolar 
(sadeltak med inbyggd takfot), insekt- 
nät, vindskivor 22x170 mm, takfots-
bräda 28x195 mm, inspektionslucka 
för vind inkl. inspektionslandgång. 

Plåt 
Utförande av plåtbeslagning, avvat-
tningssystem, ventilationshuvar och 
ränndalar enligt vald färgsättning. All 
synlig plåt i utförande svart, vitt eller 
silver.   

SOLVILLA MODELL 123/135 
Bandtäckt plåt på utbyggnad.

INNERTAK 
Bostad 
Tak-ess 62x122 mm. Målat utförande.

Garage och förråd 
Gipsskivor. Brandklassade konstrution-
er enligt krav BBR. Omålat utförande.
Tillval: målat utförande.

Vindbjälklag  
Cellulosaisolering 400 mm, plast, 
glespanel 28x70 mm. 

FÖNSTER 
3-glas. Vitmålade träfönster med 
aluminiumbeklädd utsida. 
Fönsterdörrar med matt kromhandtag.
Fönsterspröjs enligt ritning.
Glasparti typ skjutparti 3-glas helgla-
sad pvc.
Tillval: fönster i badrum/tvättstuga. 

YTTERDÖRRAR
Bostad 
Ytterdörr typ Effektdörren Moa 100 
cm. Vitmålad med klarglas, karm och 
dörrblad.
Cylinderlåsning typ ASSA. Dörrhandtag 
ASSA standard, matt krom.

Garage och förråd 
Ytterdörr typ Effektdörren Moa.  
Vit karm och vitt glasat dörrblad.
Cylinderlåsning.
Trycken av matt krom. 
 
Garageport 
Eldriven takskjutport med fjärr- 
kontroll typ LPU 40. Isoleringstjocklek 
42 mm. En kontroll ingår. Vit. 

INNERDÖRRAR
Bostad 
Släta dörrblad med vitmålad karm och 
dörrblad av typen Swedoor Easy. 
Dörrhandtag, WC-beslag och låsskyltar  
i matt krom. 
Låga trösklar.  
Sovrum och badrum/tvättstuga: 90 cm.
Gästtoalett och klädkammare: 80 cm.  
Tillval: Swedoor Unique 01L.

Garage och förråd 
Branddörr Easy 30 enligt anvisningar 
från entreprenören.

FODER/LISTVERK/SMYGAR
Bostad 
Golvsockel furu 12x56 mm, vitmålad 
från fabrik.
Foder furu 12x56 mm, vitmålad från 
fabrik.
Vita fönster- och dörrsmygar (MDF). 
  
Garage och förråd 
Foder till dörrar och port i målat 
utförande.

GOLV
Vardagsrum, sovrum, sov-/ 
arbetsrum, klädkammare, passage 
Mattlackat parkettgolv 3-stav typ Oak 
Elite 14 mm.  
 
Entré 
Klinker ca 4 m2.
 
Badrum/tvättstuga, WC 
Klinker. 
Klinker ingår enligt ovan till ett mate-
rialpris av 250 kr/m2. 

TAPETER & MÅLNING
Vardagsrum, sovrum, kök, entré, 
passage 
Målat utförande eller tapeter enligt lista 
hos byggentreprenör. 

Klädkammare 
Vitmålad gips. 

WC 
Målade väggar och undertak.
 
Garage och förråd 
Obehandlade ytskikt. 
Tillval: målat utförande.

KERAMISKA ARBETEN
Badrum/tvättstuga 
Kakel på väggar, rak sättning. 
Flytspackling av golvytor för godkända 
fall mot golvbrunnar vid behov. Tätskikt 
enligt gvk eller likvärdigt. Klinker på 
golv.
 
WC 
Klinker på golv.
 
Entré 
Klinker på golv ca 4 m2.
 
Kök
Kaklat stänkskydd på vägg 600 mm 
upp.
 
Kakel och klinker ingår enligt ovan till 
ett materialpris av 250 kr/m2. 

VVS-ARTIKLAR
Badrum/tvättstuga 
UNDERSKÅP 
Typ Marbodal Dyning Vit (800 mm) 
med 2 lådor. Vitt.  
Tillval: kommod med dubbelhandfat.

SPEGELSKÅP 
Typ Marbodal Dyning med 2 glashyllor.

BELYSNING 
LED-armatur ovan spegelskåp. Eluttag 
230 V. 

 

 
HANDFAT 
I gjutmarmor.
 
BLANDARE HANDFAT 
Engreppsblandare av typ Mora Inxx A1 
med låg pip.
 
DUSCH 
Typ Mora Mist takdusch, taksil 250 
mm med stavhanddusch. 
 
DUSCHDÖRRAR 
Typ INR Basic Stimson 900x900 klar-
glas med blanka profiler, grepp cirkel. 
 
ELHANDDUKSTORK 
Typ Termo 9 i rostfritt polerat stål. 
Effekt 230V/100 W. B530xH860mm.
 
WC-STOL 
Typ IFÖ 6860. Vit.
 
BLANDARE TVÄTTAVDELNING 
Engreppsblandare av typ Mora Rexx K7 
med hög pip och diskmaskinsavstäng-
ning. Krom. 
 
DISKBÄNK TVÄTTAVDELNING 
Typ Intra VK44 rostfri
 
ÖVRIGT 
Handtag (hjälpmedel) på vägg i dus-
chutrymme. Duschset med tvålkopp. 
Toalettpappershållare. Handdukskrokar.

WC 
UNDERSKÅP 
Typ Marbodal Dyning Vit (600 mm) 
med luckor. Vitt.

BELYSNING 
Spegel med LED-armatur. 

HANDFAT 
I gjutmarmor.  
 
BLANDARE 
Engreppsblandare av typ Mora Inxx A1 
med låg pip.

ÖVRIGT
Toalettpappershållare. Handdukskrokar.
 
Kök
DISKBÄNK 
Av typ IntraHorizonHZ815DM (rostfri) 
dubbel ho.
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BLANDARE 
Engreppsblandare med hög pip typ 
Mora MMIX K7. Med diskmaskin-
savstängning. Krom. 

Utvändigt
Väggvattenutkastare på baksidan. 
Tillval: framsida.

SKÅPSSNICKERIER
Kök
Höjd 2250 mm med takanslutning (s.k. 
fullhöjd). 

LUCKOR
Luckor och lådförstycken typ Marbodal 
Arkitekt Vit. Slät kökslucka av målad, 
belagd spånskiva.
Alla skåp och kökslådor är försed-
da med låd- och luckdämpare som 
standard.

HANDTAG
Handtag av typ Marbodal Tråd rostfri 
128 CC

FRONT OCH STOMMAR
Av vit MFC. Svanenmärkt. 

BÄNKSKIVA
Laminat. 30 mm tjock med rak fram-
kant. Prisgrupp 1. 

DETALJER
Vita socklar, takanslutningar och 
synliga sidor.

ÖVRIGT
Besticklåda. 
Källsortering.

Tvättavdelning
VÄGG- OCH BÄNKSKÅP
Typ Marbodal Arkitekt Vit. Höjd 2250 
mm med takanslutning (fullhöjd). 
Vattentestade badrumssnickerier. 
Svanenmärkta.

HANDTAG
Handtag av typ Marbodal Tråd rostfri 
128 CC.

BÄNKSKIVA
Laminat. 30 mm tjock med rak fram-
kant. Prisgrupp 1. 

DETALJER
Vita takanslutningar och synliga sidor.
Bänkskåp på stödben.
 
Sovrum
GARDEROBER OCH LINNESKÅP 
Höjd 2100 mm. I sovrum med lucka, 
vita synliga sidor och socklar.
Hylla med klädstång i garderober. 
Hyllplan i linneskåp. 

SKJUTDÖRRSGARDEROB
I sovrum. Med klädstång. Vita skjut-
dörrar.
Tillval: spegeldörrar.

Klädkammare
Hylla med klädstång.

VITVAROR
Kök
KYL/FRYS
Kombinerad kyl/frys av typ Siemens 
iQ500 KG 36NAW3Q. Vit.
Tillval: Fristående kylskåp och frys.

UGN
Inbyggnadsugn typ Siemens iQ100 HB 
510ABV0S. Flera olika tillagningsfunk-
tioner, bl.a. varmluft. Vit/rostfri.

INDUKTIONSHÄLL 
Typ Siemens iQ100 EU 631BEB2E.
Svart häll med liggande ram av metall. 
För inbyggnad i bänkskiva.

MIKROVÅGSUGN
Mikrovågsugn för inbyggnad i skåp av 
typ Siemens iQ500 BF525LMW0. Vit/
rostfri.

DISKMASKIN
Inbyggnad i skåp, typ Siemens iQ500 
SN 457W01IS med 13 standardkuvert. 
Vit. 

KÖKSFLÄKT
Utdragbar spisfläkt för inbyggnad typ 
Siemens iQ100 LI64MA520. Silverme-
tallic.

Tillval: Tillvalspaket plus för elappa-
rater i kök, se sidan 7.
 
 

Tvättavdelning
TVÄTTMASKIN
Tvättmaskin typ Siemens iQ300 WM 
14N2O8DN för inbyggnad i skåp. Vit.
 
TORKTUMLARE
Torktumlare typ Siemens iQ300 WT 
45M2C8DN för inbyggnad i skåp. Vit.
 
Tillval: Tillvalspaket plus för elappa-
rater i tvättstuga, se sidan 10.

Tillval: torkskåp och tvättpelare är 
möjligt som tillval istället för inbyggd 
tvättmaskin och torktumlare.

VÄRME & VENTILATION
Bostad
Mekanisk frånluft med frånluftsvärme-
pump NIBE F730.
Vattenburen golvvärme.
Avloppsluftare typ vakuumventil på 
vind.

Garage och förråd
Vattenburen golvvärme.

Tillval: Braskamin (ej förberett).
Tillval: AC/luftkonditionering. 

EL, TELE, TV & BREDBAND
BELYSNING
Ytterarmaturer på fram- och baksida 
(1+1).
Fasta armaturer med jordade uttag un-
der överskåp i kök och i tvättavdelning.  
Takbelysning i bad/tvätt,  WC, kläd-
kammare, förråd och garage.
Tillval: Spotlights.

EL
Fasadmätarskåp. Leverans och mon-
tering av el enligt Svensk Standard.
Jordfelsbrytare.
Ringklocka vid huvudentré. 

ELBILSLADDARE
Typ GARO laddbox GLB 380177-3.1
Trefas. Mode 3. 

TELE/TV/BREDBAND/FIBER
Skåp för Tele/TV/Bredband/Fiber: 

Kanalisation förberedd.
Antenner och apparater samt anslut-
ningskostnader och abonnemang 
ingår ej. 

ÖVRIGA HANDLINGAR SOM 
INGÅR FRÅN ENTREPRENÖR
A-ritningar - planer, fasader och sek-
tionsritningar samt K-ritningar.
 
Beskrivningar/ritningar för inredningar, 
värme, vatten, avlopp, el, och ventila-
tion.

Energibalansberäkningar. 

Bygg- och färdigställandeförsäkring.

Underlag till ansökan om invester-
ingsstöd för solceller. 

PRODUKTER LEVERERAS ENLIGT OVAN BESKRIVNING ELLER 
AV ANNAT FABRIKAT MED LIKVÄRDIGA FUNKTIONER OCH PRESTANDA.

Solvillor tillsammans med entreprenörer och leverantörer förbehåller sig rätten till ändringar i utförande, konstruktioner 
och i produktval exempelvis beroende på leverantörens och entreprenörens sortiment och/eller standardkonstruktioner, 

myndigheters krav eller av produktionsteknisk art. 

Arbets- och avtalsritningar samt objektrelaterade beskrivningar och ritningar gäller för varje enskilt projekt.  
Aktuell och gällande leveransbeskrivning framgår av entreprenadavtalet som upprättas mellan köpare och 

byggentreprenör och är bindande.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.



För mer information, 
välkommen att besöka vår hemsida    

Team Solvillor  I  Eurocontact Comfort Home AB  I  Skaragatan 5  I  531 32 Lidköping
info@solvillor.se  I  www.solvillor.se

Jan Hemberg
VD

070-55 88 600
jan@solvillor.se

Nils Ullgren 
Senior Advicer
070-58 56 173
nils@solvillor.se

Helene Jonsson 
Marknadschef
072-53 75 900

helene@solvillor.se
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