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Bas 

Bas är utrustningsnivån för dig 
som vill bo i ett hus med stora 
kvaliteter, men som inte vill satsa 
riktigt så mycket på inredningen, 
åtminstone inte just nu. Du får 
ett välformat hus till ett mycket 
förmånligt pris. 

Vi Vill att du ska trivas i ditt sköna hus 
Därför har vi utvecklat ett system med tre olika utrustningsnivåer som  
förslag för att underlättare ditt val – Bas, Premium och arkitektens val. 
i detta prisblad kan du läsa och se vad som ingår i de olika nivåerna. 

Vilket val du än gör, så hoppas vi att du skall trivas i ditt nya hem.

Det här bildsatta prisbladet är ett komplement till Prisblad 2015:1. Här kan  
du se bilder och illustrationer för att du lättare ska kunna visualisera ditt hem.  
Observera att alla beskrivningar i detta prisblad endast avser husleveransen. 

Bilder kan innehålla utföranden, material, saker och detaljer som ej ingår i våra 
normala materialspecifikationer.

Premium 

Premium är utrustningsnivån 
under arkitektens val, men som 
ändå ligger en bra bit över vad 
som är gängse praxis i små-
husbranschen, både avseende 
kvalitet på klimatskalet samt 
inredningsdetaljer. 

Här ges stor möjlighet till person-
liga val för dig som tycker det är 
kul med design och inredning. 

arkitektens val

i utrustningsnivån arkitektens val 
är inredningen noga utvald för 
att ge huset en vacker och tidlös 
helhet. interiör är genomgående 
enhetlig med exteriör och håller 
en mycket hög kvalité.  

Det här är det självklara valet för 
dig som vill spara tid, slippa svåra 
val och flytta direkt in i ett färdig- 
designat hus. 
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Bas

Ytter- & innervägg
Yttervägg med stor valmöjlighet av  
olika sorters träpanel. 230 mm isolering 
som ger ett u-värde på låga 0,163.  
På insida yttervägg samt på innerväg-
gar är det 12 mm spånskiva bakom 
13 mm gipsskiva. alla inneväggar är 
isolerade.

takisolering
Upp till 400 mm lösullisolering i tak. 

Bas

Ytterdörr, handtag & lås
Enligt NorDans standardbeslagning- 
och glas. Vit. 

Välj mellan modell Kuben, lejonet slät, 
lejonet med glas eller linjalen. 

trycke, Hoppe luxemburg, rostfri 
nyans.

låskista assa 2002. 

PrEmiUm

Ytter- & innervägg
Yttervägg med stor valmöjlighet av olika 
sorters träpanel. 260 mm isolering som 
ger ett u-värde på låga 0,149. 
På insida yttervägg samt på innerväg-
gar är det 11 mm OsB skiva bakom 13 
mm gipsskiva. alla inneväggar är isole-
rade. Vilket resulterar i ett gediget hus.  

takisolering
Upp till 500 mm lösullisolering i tak. 

PrEmiUm

Ytterdörr, handtag & lås
Enligt NorDans standardbeslagning- 
och glas. Valfri NCs-kulör. 

Välj mellan modell linjalen, lejonet slät, 
Kuben eller lejonet med glas. 

trycke, Hoppe stockholm, rostfri nyans.

låskista assa 2002. 

arKitEKtENs Val

Ytter- & innervägg
Yttervägg med stor valmöjlighet av olika 
sorters träpanel. 285 mm isolering som 
ger ett u-värde på extremt låga 0,138. 
På insida yttervägg samt på innerväg-
gar är det 17 mm råspont bakom 13 
mm gipsskiva. alla inneväggar är isole-
rade. Vilket resulterar i ett gediget hus.  

takisolering
Upp till 600 mm lösullisolering i tak. 

arKitEKtENs Val

Ytterdörr, handtag & lås
Enligt Hajoms standard beslagning. 
Hajom HYD YD12. Vit.  

rostfritt trycke, randi. 

låskista assa 2002. 

HUVUDBYggNaD / konstruktionEr
Klimatskalet har lika isolering i alla tre nivåer. För en klarare bild av husets uppbyggnad, se sektioner sidan 19 – 21.

HUVUDBYggNaD / Ytterdörr,	trYcke	&	lås
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Bas

innerdörrblad
Dooria 1000 Polar. slät, vit. 

innerdörrskarm & handtag
Vitmålad furukarm utan tätningslist och 
snapingångjärn. trösklar, tröskelplattor 
och badrumströsklar i ek. 

trycke Hoppe luxemburg, rostfri nyans. 

Bas

Fönster
Elit xceed 1.0 aluminiumbeklädda.

PrEmiUm

innerdörrblad
- Dooria 8001 addera. Vit. 

innerdörrskarm & handtag
Vitmålad furukarm med tätningslist och 
snapingångjärn. trösklar, tröskelplattor 
och badrumströsklar i ek. 

trycke Hoppe stockholm, rostfri nyans. 

PrEmiUm

Fönster
alt 1: Elite xceed Energy 0,8. aluminium-
beklädda. alt 2: Elit xceed Excellent 0,9. 
Bioclean självrengörande glas.  
solskyddsglas. aluminiumbeklädda. 

arKitEKtENs Val

innerdörrblad
Dooria 9000 Polar. slät, vit.  
massiv stomme. 

innerdörrskarm & handtag
Vitmålad furukarm med tätningslist och 
snapingångjärn. trösklar, tröskelplattor 
och badrumströsklar i obehandlad ask 
eller ek.  

rostfritt trycke från randi.

arKitEKtENs Val

Fönster
alt 1: VElFaC 200 Energy 0,8 aluminium- 
beklädda. 
alt 2: VElFaC 200i 1,3 aluminium- 
beklädda.

HUVUDBYggNaD / innErdörr, karm & trYckE

HUVUDBYggNaD / FönstEr & FönstErsmYG
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Bas

invändig smyg & fönsterbänk 
Foderbildande smyg. Vit mDF till tre sidor. 

infälld fönsterbänk av 20 mm natursten. 

Bas

tak 
13 mm gips.

Golv
Välj fritt mellan följande golv från Kährs;
- 13 mm Ek lecco lack. 3-stav.
- 13 mm Ek lecco mattlack. 3-stav.

PrEmiUm

invändig smyg & fönsterbänk 
Foderbildande smyg. Vit mDF till tre sidor. 

infälld fönsterbänk av 30 m natursten. 

PrEmiUm

tak 
13 mm gips. 

Golv:
Välj fritt mellan följande trägolv från Kährs; 
- 15 mm Ek Nice lack. 3-stav. 
- 15 mm Ek Nice mattlack. 3-stav. 

arKitEKtENs Val

invändig smyg & fönsterbänk 
smyg av 2x13 mm gips. 

infälld fönsterbänk av 20 mm mattslipad 
svart granit.  

arKitEKtENs Val

tak 
13 mm gips. 

Golv:
Välj fritt mellan följande trägolv från Kährs;
- 15 mm ask skagen mattlack vit. 3-stav. 
- 15 mm Ek Verona lack. 2-stav. 
- 15 mm Ek Verona mattlack. 2-stav. 

HUVUDBYggNaD / FönstEr & FönstErsmYG

HUVUDBYggNaD / invändiGt GoLv & tak
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Bas

s:t EriKs modobas tvåkupiga betong-
takpannor. Välj mellan;

- svart mP 101
- Brun mP 102
- röd mP 103
- tegelröd mP 105 

Bas

typ sara 4.15.6. trappan är helt i 
laserad fur med rund handledare samt 
inborrade rostfria räckesståndare.

PrEmiUm

Höjslev lertegel välj mellan 1-kupigt eller 
2-kupigt.

PrEmiUm

typ sara 4.15.6. trappan är helt i lackad 
Ek med rund handledare samt inborra-
de rostfria räckesståndare. 

arKitEKtENs Val

Benders Carisma, flat betongtakpanna. 
Välj mellan: 

- granit ytbeh
- tegelröd ytbeh
- ljusgrå ytbeh 
- Grafit obeh.

arKitEKtENs Val

Framtagen enligt arkitektens anvisningar.
typ alice 0.0.6 med sättsteg i liv med 
stegframkant och rund handledare.
Välj mellan:
- Ek lack
- Ek mattlack   
- ask mattlack vit 

HUVUDBYggNaD / takPannor

HUVUDBYggNaD / invändiG traPPa

1-kupigt

2-kupigt
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Bas

Larm
ingår ej. 

Bas

Wc-stol
gustavsberg WC 5500 Nautic,  
standardsits 

PrEmiUm

Larm
Verisure trådlöst Brand- och inbrotts- 
alarm med kameraövervakning. 

PrEmiUm

Wc-stol
gustavsberg WC 5500 Nautic,
soft close-hård sits. 

arKitEKtENs Val

Larm
Verisure trådlöst Brand- och inbrotts- 
alarm med kameraövervakning. 

arKitEKtENs Val

Wc-stol
Duravit Happy D.2
soft close-hård sits. 

HUVUDBYggNaD / divErsE

HUVUDBYggNaD / sanitEtsvaror 

tvättställsblandare
gustavsberg Nautic.

tvättställsblandare
mora mmiX B5.

tvättställsblandare
mora iNXX a5.
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Bas

tvättställ/Badrumsmiljö (bad)
aspen Viskan 80 vit, inkl. spegel och 
handfat.

tvättställ/Badrumsmiljö (wc/dusch)
aspen lysan 55 fals vit, inkl. spegel och 
handfat.

PrEmiUm

tvättställ/Badrumsmiljö (bad)
aspen Viskan 100 svart ek fanér, inkl. 
spegel och handfat.

tvättställ/Badrumsmiljö (wc/dusch)
aspen Viskan 60 svart ekfaner, inkl. 
spegel och handfat.

arKitEKtENs Val

tvättställ/Badrumsmiljö (bad)
Duravit Vero inkl. spegel

tvättställ/Badrumsmiljö (wc/dusch)
Duravit Vero inkl. spegel

HUVUDBYggNaD / sanitEtsvaror 
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Bas

Badkar & Badkarsblandare
ahlsell a-Collection. 1600x700
gustavsberg Nautic Badkarsblandare. 
gustavsberg Nautic ii Duschset med 
tvålkopp.

PrEmiUm

Badkar & Badkarsblandare
svenska Badkar, saNsa-rektangulär.
1800x800 för inbyggnad.
mora mmiX t5 Badkarsblandare.
mora mmiX s5 Duschanordning. 

arKitEKtENs Val

Badkar & Badkarsblandare
Duravit Vero 1800x800 för inbyggnad.
mora iNXX spablandare inklusive hand-
duschhållare. 

FOrts. HUVUDBYggNaD / sanitEtsvaror 

duschblandare & duschset
gustavsberg Nautic Duschblandare. 
gustavsberg Nautic ii Duschset med 
tvålkopp.

duschblandare & duschset
mora mmiX shower system kit.

duschblandare & duschset
mora iNXX takdusch och duschblandar 
paket.
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Bas

duschhörna
Duschhörna ingår ej. 

PrEmiUm

duschhörna
inredningsglas iNr Niagara linc.

arKitEKtENs Val

duschhörna
inredningsglas iNr arc Viktoria

FOrts. HUVUDBYggNaD / sanitEtsvaror 

handdukstork
ingår ej. 

handdukstork
lVi athena s, krom.

handdukstork
iNr linc 21 liNE. 
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Bas PrEmiUm arKitEKtENs Val

FOrts. HUVUDBYggNaD / sanitEtsvaror 

köks- och tvättstugeblandare
gustavsberg Nautic köksblandare  
med hög pip. 

köks- och tvättstugeblandare
mora mmiX K5 köksblandare med  
hög pip.

köks- och tvättstugeblandare
mora iNXX a5.

utvändig vattenutkastare
gustavsberg utomhuskran för kallvatten.

utvändig vattenutkastare
gustavsberg utomhuskran för kallvatten.

utvändig vattenutkastare
gustavsberg utomhuskran för kallvatten.
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Bas

köksskåp
Köksskåp från HtH Köksforum. 
lucka 16mm slät, vitlackerad KP/mono. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

PrEmiUm

köksskåp
Köksskåp från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

arKitEKtENs Val

köksskåp vh-7 concept
Köksskåp från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

HUVUDBYggNaD / kök, GardEroB & inrEdninG

Garderober vh-7 concept
garderob från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 

tvättstuga vh-7 concept
skåp från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

Garderober
garderob från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 

tvättstuga
skåp från HtH Köksforum. 
lucka 19mm slät, vitlackerad ia/athena. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

tvättstuga
skåp från HtH Köksforum. 
lucka 16mm slät, vitlackerad KP/mono. 
Bänkskiva av laminat. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 
spotlights under väggskåp.

Garderober
garderob från HtH Köksforum. 
lucka 16mm slät, vitlackerad KP/mono. 
skåpshöjd, J-höjd 228 cm. 

inspirationsbilder från hth
Bilderna innehåller utföranden, material, sa-
ker och detaljer som ej ingår i våra normala 
materialspecifikationer.
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Bas

uppvärmningssystem
Vattenburet golvvärmesystem för  
betongförläggning i bottenplatta. 
Vattenburet golvvärmesystem för 
träförläggning inklusive spårad skiva  
i träbjälklag. 

PrEmiUm

uppvärmningssystem
Vattenburet golvvärmesystem för  
betongförläggning i bottenplatta. 
Vattenburet golvvärmesystem för 
träförläggning inklusive spårad skiva  
i träbjälklag. 

arKitEKtENs Val

uppvärmningssystem
Vattenburet golvvärmesystem för  
betongförläggning i bottenplatta. 
Vattenburet golvvärmesystem för 
träförläggning inklusive spårad skiva  
i träbjälklag. 

HUVUDBYggNaD / värmE & vEntiLation
Efter påtecknat köpeavtal kommer vi att göra olika energiberäkningar på just ert  
hus för att ni ska få ett riktigt beslutsunderlag i ert val av värmepump/ventilation.  
Detta ingår i alla olika nivåer. 

alternativ 1: 
Frånluftsvärmepump F750 NiBE med frånluftsventilation. 

alternativ 2:
markvärmepump NiBE F1255 med frånluftsventilation. Frånluftsmodul Flm 30. 
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Bas

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- inbyggnadshäll 57 cm  
 glaskeramik, iNDUKtiON, 
- Fläkt, 60 cm, utdragbar inkl trumsats.
- inbyggnadsugn, 60 cm, rostfri.
- micro, rostfri.

PrEmiUm

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- inbyggnadshäll 63 cm  
 glaskeramik, iNDUKtiON. 
- Fläkt, 60 cm, utdragbar inkl trumsats.
- inbyggnadsugn, 60 cm, rostfri.
-  micro, rostfri.

arKitEKtENs Val

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- inbyggnadshäll 92 cm  
 glaskeramik, iNDUKtiON. 
- Fläkt, 90 cm, utdragbar inkl trumsats.
- inbyggnadsugn, 60 cm, rostfri.
-  micro, rostfri.

HUVUDBYggNaD / ELkaPitaLvaror
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Bas

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- Diskmaskin, Helintegrerad.
- Kyl, rostfri.
- Frys, rostfri.

PrEmiUm

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- Diskmaskin, Helintegrerad.
- Kyl, Helintegrerad.
- Frys, Helintegrerad.

arKitEKtENs Val

Elkapitalvaror i kök
Från miele. 
- Diskmaskin, Helintegrerad.
- Kyl, Helintegrerad.
- Frys, Helintegrerad.

FOrts. HUVUDBYggNaD / ELkaPitaLvaror
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Bas

Elkapitalvaror i tvättstuga
tvättmaskin & torktumlare från siemens.

PrEmiUm

Elkapitalvaror i tvättstuga
tvättmaskin och torktumlare från miele. 

arKitEKtENs Val

Elkapitalvaror i tvättstuga
tvättmaskin och torktumlare från miele. 

FOrts. HUVUDBYggNaD / ELkaPitaLvaror
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HUVUDBYggNaD / uPPBYGGnad väGGar, arkitEktEns vaL
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HUVUDBYggNaD / sEktionEr, arkitEktEns vaL

1-PlaN

2-PlaN
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HUVUDBYggNaD / sEktionEr, arkitEktEns vaL

öPPEt till NOCK

1,5-PlaN mED FörHöJt VäggliV OCH öPPEt till NOCK
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HUVUDBYggNaD / sEktionEr, arkitEktEns vaL

rYggåstaK/saXtaK

PUlPEttaK (liggaNDE PaNEl)



WWW.skonahus.sE ︲ Tel. 0325 - 344 80. 
NYgårDsVägEN, 512 65 mJöBäCK.


