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Vi tål att jämföras!

Hur mycket hus får man egentligen för pengarna? Vad ingår i standard?
Här har vi listat några av de viktigaste punkterna som ingår i våra Solvillor
samt jämfört MAXI- och FLEXI-paketen.
För en komplett beskrivning se vår leveransdeklaration med standard och tillval.

STANDARD- OCH TILLVALSUTRUSTNING

MAXI

FLEXI

Funktionellt nyckelfärdigt hus med t.ex. toalettpappershållare, ringklocka m.m.
Totalentreprenad som gör det enkelt, tryggt och smidigt
Isolerad betongplatta med vattenburen golvvärme i samtliga utrymmen
Anpassat för att kunna bo kvar även vid framtida ökade behov
EXTERIÖR
TILLVAL

Integrerat solcellstak som producerar ca 25.000 kWh/år
Sadeltak med tegel

-

Valmat tegeltak

-

TILLVAL

Mellanstruken panel från fabrik
Färdigmålad fasadpanel

TILLVAL

Stenlagd entré och garageuppfart (36 m2 ingår)

TILLVAL

Värmeslingor under takfot

TILLVAL

Grovplanerad tomt
Anlagd gräsmatta (sått/färdigt gräs)

TILLVAL

TILLVAL

INTERIÖR
Varmgarage (med vattenburen golvvärme, extra brett)
Isolerat varmförråd (med vattenburen golvvärme)
Helkaklat badrum
Hög standard och kvalitet på vitvaror, byggmaterial och övriga produkter
Parkett i vardagsrum, sovrum, kök, klädkammare och passage
Klinker i badrum, entré, förråd och groventré (Comfort-serien)
Vitvaror i bekväm arbetshöjd
Färdigmålat/tapetserat invändigt
250 cm takhöjd
Lådsystem tandembox med låddämpare
Skåpsluckor med luckdämpare
Elektrisk garageport (isolerad)
Elbilsladdare i garaget

TILLVAL

ENERGI
Energieffektivt hus som är anpassat för framtida energikrav (NNE)
Plusenergihus (producerar mer el än det gör av med på årsbasis)
Energisnål frånluftsvärmepump Nibe F730

TILLVAL

JÄMFÖR
OSS GÄRNA
MED ANDRA
HUSTILLVERKARE!

HUSTILLVERK.

2019.08.15

Prislistor

VÄSTRA GÖTALAND
HUSMODELLER
MAXI

FLEXI

SUN 105 - 4 RoK - Totalt 143 m2

2.655.000 kr

2.235.000 kr

SUN 123 - 5 RoK -Totalt 161 m2

2.995.000 kr

2.575.000 kr

SUN 135 - 6 RoK -Totalt 173 m2

3.165.000 kr

2.745.000 kr

COMFORT 105 - 3 RoK -Totalt 143 m2

2.690.000 kr

2.270.000 kr

COMFORT 123 - 4 RoK -Totalt 161 m2

3.030.000 kr

2.610.000 kr

COMFORT 135 - 5 RoK -Totalt 173 m2

3.200.000 kr

2.780.000 kr

MODELL
SUN-SERIEN (f.d. “Solvilla”)

COMFORT-SERIEN (med groventré)

Tomtpris, eventuella markarbeten, anslutningsavgifter och byggherrekostnader tillkommer.

TILLVALSPAKET
UTRUSTNING

MAXI

FLEXI

Energisnålt NYCKELFÄRDIGT HUS med inbyggt
varmgarage och förråd. Vattenburen golvvärme i
alla utrymmen, hög standard, luftig och funktionell planlösning.
Totalentreprenad
Integrerat solcellstak (33 kW ca 25.000 kWh/år)

455.000 KR

Sadeltak med tegel

-

Valmat tegeltak

-

Stenlagd entré och uppfart (36 m2)

fr 70.000 KR
OFFERT

Elbilsladdare

22.000 KR

Värmeslingor under takfot

13.750 KR

Mellanstruken fasadpanel från fabrik
Färdigmålad fasadpanel på plats

fr 33.000 KR

Grovplanerad tomt
Anlagd gräsmatta (sått/färdigt gräs)
= standard

OFFERT

OFFERT

