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Första intrycket betyder mycket. Vad vill du mötas 
av när du vrider om nyckeln och kommer in i den 
egna lägenheten?

Ljust och fräscht är honnörsord som fortfarande tycks 
leda de flesta som flyttar in i en ny lägenhet. Läser vi 
inredningsmagasin kan man dock ana en lite mer vågad 
färgskala än för några år sedan. Kanske kan man sam-
manfatta trenderna med att det går mot allt mer person-
liga val. Att våga mixa gammalt och nytt, tapeter, färger 
och mönster är numera riktigt hett.

När vi väljer grundstandard till Hökerum Byggs bostads-
rätter tänker vi att den ska vara så god att du själv inte 
behöver lägga en enda krona på tillval för att få en fin 
lägenhet. Vi försöker hålla lägenheterna ljusa, fräscha 
och funktionella. Vi ser det dock som mycket viktigt att 
kunden själv kan vara med och påverka hur lägenheten 
ska se ut.

Alla som är med i ett projekt under produktionstiden 
minst några månader innan inflyttning bjuds in till ett 
möte med en inredningsansvarig på Hökerum Bygg. 
Den här katalogen utgör grunden inför det mötet. Här 
finns det mesta samlat som du kan välja på om du har 
egna tankar och visioner för din lägenhet. Undantaget 
är olika kökslösningar som du får välja från en särskild 
katalog från Vedum, samt färg och tapetkulörer. Detta 
får man botanisera i hos en lokal färghandlare.

Årets nyheter bland tillvalen är förutom uppdaterade 
produkter att du kan välja en annan badrumsarmatur än 
den som är grundstandard. Nu finns också möjlighet att 
välja något annat än ekparkett i sin lägenhet. Ljus ask 
och mörkare valnöt är nu också med bland valen.

Lycka till med dina val och din nya bostad önskar vi på 
Hökerum Bygg!

Inredningsval och visning

Ni som köper en bostadsrätt erbjuds möjligheten att 
göra inredningsval och därigenom sätta en personlig 
prägel på er bostad. Bostadens standardinredning och 
tillval finns presenterade i denna katalog. Det är bra om 
ni tänker igenom era val noga. Ni får sedan möjlighet 
att träffa vår inredningsansvarige och gå igenom era val 
samt se prover på inredning.

Beställning
Tillsammans med inredningsansvarig beställs tillval på 
en separat beställningsblankett. Det är mycket viktigt 
att du kontrollerar beställningen ordentligt. Underskri-
ven beställning lämnas till Hökerum Bygg vilket innebär 
att tillvalsbeställningen är godkänd av er och därmed-
bindande. Tillvalen skall vara färdiga senast två veckor 
efter tillvalsmötet. Ev. ändringar efter sista beställnings-
datum debiteras med 2000 kr inkl moms per tillfälle. 
Tillvalskostnad tillkommer. Är inga inredningsval gjorda 
inreds bostaden enligt standard. Elinstallationer så som 
vägguttag & multimediauttag installeras efter rumsbe-
skrivningen.

Priser
Samtliga priser är inklusive moms. I bostadens pris in-
går standardinredning. Priserna i broschyren är mellan-
skillnad från standard och gäller som tillägg och i före-
kommande fall för utbyte mot standard. I priset ingår 
montering.

Betalningsvillkor
Tillvalen betalas före inflyttning. Betalning sker mot fak-
tura via vårt bank- eller postgirokonto. Vid nyckelutläm-
ning skall ni kunna visa upp kvitto på slutbetalda tillval 
samt slutbetald insats.

Tillvalsvisning/slutbesiktning
I god tid före inflyttning blir du inbjuden att delta i en 
tillvalsvisning av din bostad. Då kontrolleras att de 
tillval du beställt är riktiga. Tillvalsvisningen sker till-
sammans med representanter från Hökerum Bygg AB. 
Slutbesiktning av bostaden görs innan tillträdet. Besikt-
ningen leds av en opartisk besiktningsman.

Kontaktpersoner för inredningsval:
Peter Hjert peter@hokerumbygg.se
Calle Dahlander calle.dahlander@hokerumbygg.se

Leveransförseningar och modellbyten
Hökerum Bygg AB reserverar sig för prisförändringar, 
leveranshinder samt modell-, färg- och materialbyten.



Dörrar & Lister 4

Golv & Väggar 10

Kakel & Klinker 12

Badrum 17

Kök 24

Vitvaror 36

Belysning 44

Uteplats & Balkong 46

Förvaring 47

El 48

D
ö

rr
ar

 &
 L

is
te

r
G

o
lv

 &
 V

äg
ga

r
K

ak
el

 &
 K

li
n

ke
r

B
ad

ru
m

K
ö

k 
&

 V
it

va
ro

r
B

el
ys

n
in

g
U

te
p

la
ts

 &
 B

al
ko

n
g

Fö
rv

ar
in

g



4

TRYCKEN

Här följer våra val. Några kan man 
göra utan pristillägg, andra kostar 
extra. I priset ingår alltid montering, 
garanti på både produkt och arbete 
samt hantering så att sakerna finns 
på plats när du flyttar in.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.5

Innerdörr Polar 1000, standard
 Formpressad, vit - 0 kr/st 

Innerdörr Stil 378, tillval
Formpressad slät yta, vit - 520 kr/st

INNERDÖRRAR

TRYCKEN

Innerdörr Stil 374, tillval
Formpressad slät yta, vit - 380 kr/st 

Innerdörr Skog 1000, tillval
 Ekfanér med vit karm - 610 kr/st

Trycke, Innerdörr, standard
Mattkrom - 0 kr

Blankkrom - 0 kr

Trycke Las Vegas, Innerdörr, 
tillval

Blankkrom - 459 kr

Trycke, Tamburdörr, standard
Mattborstad

Innerdörr Addera, tillval
Vit med vit karm - 1170 kr/st

Innerdörr Addera, tillval
Ekfanér med vit karm - 3490 kr/st

Innerdörr Addera runt fönster, tillval
Vit med vit karm - 3550 kr/st

Innerdörr Addera runt fönster, tillval
Ekfanér med vit karm - 5730 kr/st
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Infällda skjutdörrar - 5600 kr
Alla dörrblad på föregående 
sida kan monteras som skjutdörr 
(i vägg).

En infälld skjutdörr är helt dold i öppet 
läge. Dörren hängs upp i en regel-
konstruktion som byggs in i väggen. 



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.7

FÄRG PÅ VÄGGAR OCH TAK

Foder/karm, innerdörrar
Vitlackat trä - 0 kr

Golvlist, standard
Slät ek - 0 kr

Väggar, standard
NCS S0502-Y - 0 kr

Denna färg är en bruten vit som 
går lite åt det gula hållet.                                       

Foder/karm, innerdörrar
Massiv ek - 2345 kr

Golvlist, tillval
Slät vit - 0 kr

Tak, standard
NCS S0500-N - 0 kr

Denna färg är standardvit 
på målade tak.

Tapet Borosan, tillval
Tapet - 2500 kr/rum

Fritt val ur Borosan Easy Up 11.

FODER /  KARM

GOLVLISTER

Standardlister varierar beroende på vilken stomme vi använder. Listerna ser dock mycket lika ut.
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Andra val utav tapeter eller färger 
hanteras av målaren.

Vid möte med inredningsansvarig 
får ni reda på hur man går tillväga.





De flesta väljer att måla sina väggar vita i standardkulören 
NCS S0502-Y. Samtidigt kan vi inte låta bli att slå ett slag 
för tapet och färger. Trenderna går åt allt mer ombonade 
miljöer. Saker med patina, uppstoppade fåglar, böcker och 
mormors gamla servis visas i varenda magasin just nu. Det 
är ganska befriande att se att det personliga får ta mer plats. 
Det syns också när man tar en tur till närmaste färgbutik. 
Tapeterna får verkligen ta plats. Hos oss kan du också välja 
till att få din lägenhet tapetserad redan från start. De allra 
flesta av de målarfirmor som vi handlar upp har möjlighet 
att plocka hem de tapeter du som kund önskar. Det kräver 
en tur till en butik och ett beställningsnummer för att allt 
ska fungera, men det kan det vara värt.
 
Här är lite inspirationsbilder. Observera att just de här ta-
peterna inte är lättare att beställa från oss än några andra. 
Men visst är de fantastiskt fina?

Tapeter ger en lite annan känsla än målade väggar. Tapeten 
till vänster kommer från Sandbergs tapetkollektion Linnea 
och är en  klassisk blomstertapet i modern tappning.

Den som går i flyttankar är ofta intresserad även av lite nya 
inredningsdetaljer. Granne med Hökerum Byggs kontor i 
Ulricehamn har vi Oddbirds. Det är ett företag som tar till-
vara på det mesta som hamnar i deras väg. De har bland 
annat  gjort sig kända för att återanvända gamla servisdelar 
och göra fina lampfötter av dem. Mycket fina kuddar, plan-
scher, sittpuffar och tygvepor finns i sortimentet. Läs mer 
på www.oddbirds.nu.

Tapeten Origami tillverkas av Mimou. Den är utvald till 
Årets Tapet 2013 av Elle Interiör. Motiveringen lyder 
”Mönstret upphör aldrig att fascinera med sitt närmast 
tredimensionella uttryck som förstärks av den handteck-
nade känslan. Lika vacker i alla fem färgställningarna.”

Begreppet Art Deco myntades vid Världsutställningen i Pa-
ris 1925. Ett par år senare, 1928 seglade M/S Kungsholm 
ut på sin jungfrufärd från Göteborg till New York. Eliten av 
svenska arkitekter, designers och konstnärer ledd av arki-
tekten Carl Bergsten hade anlitats för att inreda skeppet. 
Världen häpnade över båtens vackra inredning och den räk-
nades på sin tid som ett av världens vackraste passagerar-
fartyg. Det var Svensk Art Deco, lätt med sirliga och och 
lekfulla dekorationer, inspirerad av antiken med en anty-
dan till funkis. Denna spröda elegans är det vi idag kallar 
Swedish Grace. I tapetkollektionen Grace har Sandbergs 
tapeter inspireras av denna period i svensk formhistoria 
och återberättat den i modern tappning.

Uppåt väggarna.
..



Boen Ek plank Lava

Ett golv byter man inte ut så lätt. Fun-
dera en extra gång, så att det säkert blir 
som du har tänkt dig. Fortfarande lägger 
de allra flesta in en ekparkett men vi har 
sett mycket fina exempel på lägenhe-
ter med både mörkare och ljusare golv. 
Mörka golv gör generellt att rummet blir 
lite mer ombonat medan ett ljust golv 
gör att ljuset utifrån reflekteras.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.11

PARKETTGOLV

Ekparkett, standard
Lackad, sidenmatt - 0 kr

Vardagsrum, sovrum och kök.

Boen Ek plank Animoso
Lackad, matt - 421 kr/m2

Valnötsparkett Andante
Matt lack - 485 kr/m2

Boen Ek plank Lava
Naturalplus olja fas - 645 kr/m2

Boen Ek plank Sand
Naturalplus olja fas - 645 kr/m2

Boen Ek plank Coral
Naturalplus olja fas - 645 kr/m2

Askparkett Allegro vit
Lackad, vitmatt - 429 kr/m2

Boen Concerto vit
Lackad, matt - 177 kr/m2

Boen Ek plank Stone
Naturalplus olja fas - 645 kr/m2

Fas betyder att plankorna är 
fasade på långsidorna.
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Trestav Trestav



På golvet ligger en Marockansk kakelplatta. Denna typ av kakel kan de flesta av våra kakelsättare 
lägga. Det är lite svårare att lägga, resultatet blir dessutom ett golv som kräver mer underhåll än 
”vanligt” kakel och klinker. Å andra sidan är det ett fantastiskt vackert golv som verkligen ger lä-
genheten karaktär. Marockanska kakelplattor från 2735:- m2.

För mer inspiration, gå in på www.marrakechdesign.se

Badrummet kaklat med standardplattor. På 

golvet ligger Lotus Klinker 20x20 Black och på 

väggen sitter 1931 Kakel 19,8x19,8 Vit matt.

Mönster från
     Marrakech



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.13

Mönster från
     Marrakech
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Det här kaklet blir som ett 
konstverk som anger tonen 
för hela köket. Marrakechs 
plattor är möjliga att få som 
tillval på de flesta av våra 
projekt. På ditt möte med 
inredningsansvarig får du 
mer detaljer om hur du går 
till väga.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.14

KAKEL /  KLINKER

Stänkskydd kök, standard  - 0 kr / m2

 Kakel 10x40 Vit matt, std

 Kakel 10x40 Vit blank, tillval

 Kakel 20x20 Vit matt, std

 Kakel 20x20 Vit blank, tillval

Golv badrum och hall - 0 kr / m2

Vägg badrum, standard

 Kakel 20x20 Vit matt, std

 Kakel 20x20 Vit blank, tillval

Stänkskydd kök, tillval - 259 kr / m2

 Kakel 10x40 Coco matt

 Kakel 10x40 Coco blank

Lotus Klinker 20x20 Grey, tillval

Badrum

Hall

 Kakel 10x40 Negro matt

 Kakel 10x40 Negro blank

Lotus Klinker 20x20 Ivory, tillval

Badrum

Hall

Lotus Klinker 20x20 Black, standard

Badrum

Hall

Lotus Klinker 20x20 Anthracite, tillval

Badrum

Hall

 Kakel 10x40 Perla matt

 Kakel 10x40 Perla blank

Lotus Klinker 20x20 Brown, tillval

Badrum

Hall

Vägg badrum, tillval - 7400 kr

 Kakel 10x40 Vit matt

 Kakel 10x40 Vit blank

Vägg badrum, tillval - 9800 kr

 Kakel 20x40 Vit matt

 Kakel 20x40 Vit blank

Stänkskydd i glas, tillval
Glasskiva i valfri färg i stället för 
standard kakel/stänkskydd

 Lacobel svart 6 mm - 2330 kr/m2

 Lacobel vit 6 mm - 2495 kr/m2

 Lacobel klar 6 mm - 1800 kr/m2

 Urtag för el - 150 kr/st

Skarvar förekommer.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.15

Golv badrum och hall, tillval

Golv badrum och hall, tillval

Lotus Klinker 30,5x30,5 Grey

Badrum - 2750 kr, 10x10 i dusch

Hall - 2750 kr

Lotus Klinker 30,5x30,5 Ivory

Badrum - 2750 kr, 10x10 i dusch

Hall - 2750 kr

Lotus Klinker 30,5x30,5 Black

Badrum - 2750 kr, 10x10 i dusch

Hall - 2750 kr

Micron Klinker 30x30 Mörkgrå 6780-30DG

Badrum - 4300 kr, 10x10 i dusch

Hall - 4300 kr

Lotus Klinker 30,5x30,5 Anthracite

Badrum - 2750 kr, 10x10 i dusch

Hall - 2750 kr

Micron Klinker 30x30 Svart 6780-30N

Badrum - 4300 kr, 10x10 i dusch

Hall - 4300 kr

Lotus Klinker 30,5x30,5 Brown

Badrum - 2750 kr, 10x10 i dusch

Hall - 2750 kr

Micron Klinker 30x30 Beige 6780-30B

Badrum - 4300 kr, 10x10 i dusch

Hall - 4300 kr

KAKEL /  KLINKER

Fondvägg duschhörn, tillval
I valfri Lotus 20x20 cm - 2980 kr

Hela duschutrymmet, från golv till tak.
Fogföljd ej möjlig mellan väggar och golv.
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Stänkskydd i glas, tillval
Glasskiva i valfri färg i stället för 
standard kakel/stänkskydd

 Lacobel svart 6 mm - 2330 kr/m2

 Lacobel vit 6 mm - 2495 kr/m2

 Lacobel klar 6 mm - 1800 kr/m2

 Urtag för el - 150 kr/st

Skarvar förekommer.



Alla priser inkl. moms. Reservation för utgående produkter eller förändringar 
av fabrikat o dyl samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.16

KAKEL /  KLINKER

Golv badrum och hall, tillval

Egeum Klinker 20x20 Creme 4173

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Röd 4171

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Vit 4170

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Gul 4172

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Grön 4176

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Brun 4178

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Grå 4179

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Svart 4177

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Beige 4174

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

Egeum Klinker 20x20 Blå 4175

Badrum - 1400 kr

Hall - 1400 kr

För andra alternativ av kakel och klinker,  kontakta Svenska Kakel.



Vi erbjuder badrumsinredningar från 
Svedbergs och Vedum. Båda är företag 
vi har stort förtroende för. Titta gärna 
på deras hemsidor för mer inspiration.

www.svedbergs.se och www.vedum.se

17

Forma - Svedbergs



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.18

BADRUMSINREDNING

Badrumsmöbel, standard
Svedbergs Spegelskåp 55 med lysrör, 230 V eluttag - 0 kr

Svedbergs Underdel 55 med porslinstvättställ - 0 kr

Dörr:   Vit   Grå

Badrumsmöbel, tillval
Extra ljusramp till spegelskåp - 783 kr

Högskåp Easy 170x30 - 3440 kr

Färgval:   Vit   Grå

Badrumsmöbel Basic, tillval
Vedum kommod 650 mm med lådor i melamin, hand-
tag och porslinstvättställ. Spegelskåp 600 mm med 
halogenbelysning, inkl. uttag - 6400 kr

Kommod och halogentak i vitt

Kommod och halogentak i ek

Kommod och halogentak i svart

Vit

Ek

Svart

Badrumsmöbel Forma, tillval
Svedbergs Forma tvättställ Fjord 60x35cm 6035

Forma underdel 60 med låda, vit 15610

Handtag nr 5 cc 128, vit 12371

Forma överdel spegel 60, vit 8111060

6 400:-

Badrumsmöbel Forma, tillval
Svedbergs Forma tvättställ Square 60x45 cm 2006

Forma underdel 60 med 2 lådor, svart 18620

Handtag nr 4 cc 128, krom 12362 x 2

Forma Top-Line 60, svart 480600

9 400:-



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.19

BADRUMSINREDNING

Badrumsmöbel Svea, tillval

Svedbergs överdel Svea 70x80 - 2770 kr

svart   vit

Svedbergs underdel Svea 70, 
tvättställ classic - 9880 kr

svart   vit

Svea bygelhandtag, tenn - 250 kr/st

Svea läderhandtag, brunt/svart - 200 kr/st

Badrumsmöbel Tidy, tillval
Vedum underskåp 670 mm vitt, lådfront Plain, handtag nr 50 blank och pors-
linstvättställ. F3 spegelskåp 600 mm i vitmålat utförande, inkl. uttag. Infällt T5-
lysrör över spegelskåp. Dämpade luckor/lådor - 10300 kr (gäller vitt utförande)

Dörr: F20   F44   F58   F59   F61   F63   F60 

 F62   F49   F70   F64   F56   F69   

 Ek

Badrumsmöbel Classic 65, tillval

Svedbergs överdel Top Mirror 65 - 2800 kr

Svedbergs underdel Classic 65

Dörr: Vit slät - 3940 kr Vit ram - 4615 kr

 Ek slät - 4615 Ek ram - 4615 kr

Överdel Top-Line 65 - 3020 kr

Tillval handtag
Handtag 1, krom - 145 kr

Handtag 1, mattkrom - 145 kr

Handtag 2, krom - 165 kr

Handtag 2, mattkrom - 165 kr

1 2
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.20

BADRUMSINREDNING

Badrumsmöbel Free, tillval
Vedum Free tvättställspaket 615 med lådor, vit.
Lucka Plain vit och ht 49 mattkrom
F3 spegelskåp 600 med 2 dörrar T5-lysrör, vit

Free/F3 vit kulör - 7300 kr

Free/F3 svart kulör - 11400 kr

Badrumsmöbel Flow, tillval
Vedum underskåp med 2 dämpade lådor. Fasat grepp. Tvätt-
ställ med Top Solid, en slitstark och stenliknande yta. Flow 
spegelskåp 750 mm med 2 luckor och infällt T5-lysrör. Däm-
pade luckor/lådor.

Flow 750 - 17700 kr   Ask, fanér   Vit   Svart, fanér

Flow 760 - 18100 kr   Ask, fanér   Vit   Svart, fanér

Badrumsmöbel Style, tillval

Svedbergs överdel Style Ramspegel 50 - 2400 kr
Inbyggt tvättställs- och allmänljus med LED.

Svedbergs underdel Style 60 - 5250 kr
Med tvättställ i gjutmarmor.

Lådfronter:   Teak   Grå   Vit

Teak

Vit Svart Svart Ask



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.21

Duschhörn, standard 
Hafa Igloo round, 90x90 cm - 0 kr

Duschhörn, tillval 
Hafa Igloo round, Pearl, 90x90 cm - 1140 kr

Duschhörn, tillval 
Hafa Igloo round, frostat glas, 90x90 cm - 650 kr

Duschhörn, tillval 
Hafa Igloo round, Flower, 90x90 cm - 1140 kr

DUSCHHÖRN
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I vissa projekt använder vi oss av 8x9-duschar, 
se er planritning. Då fungerar endast klarglas 
eller frostat glas.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.22

DUSCHBLANDARE

BADKARSBLANDARE /  BADKAR

Badkarsblandare, tillval
Gustavsberg Nautic - 700 kr

Badkarsblandare, tillval
2. Mora Rexx - 2469 kr

Badkar, tillval
Svedbergs, emaljbadkar, vitt - 3850 kr

Längd 1600 mm, bredd 700 mm, höjd 510 mm.

I stället för duschhörna i mån av plats.

Duschblandare, standard
1. Gustavsberg Nautic - 0 kr

Duschset, tillval
2. Mora Rexx S6 - 3297 kr

Till standardblandare

3. Mora Rexx takdusch - 6509 kr

4. Mora Rexx duschblandare - 2005 kr

Till takdusch

1.

1.

1.

2.

2.

3.

4.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.23

Tvättställsblandare, standard
1. Gustavsberg Nautic - 0 kr

Tvättställsblandare, tillval
Mora Rexx B5 - 2395 kr

Toalettstol, standard
IFÖ/IDO, vit, höjd 420 mm - 0 kr

Toalettstol förhöjd, tillval
IFÖ/IDO, vit, höjd 460 mm - 1397 kr

40 mm gör stor skillnad. För den som har 
begränsad rörlighet rekommenderar vi en 
förhöjd toalettstol.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

TOALETTSTOL

HANDDUKSTORK

1. 2.

Handdukstork - standard
Lvi Nila R – 0 kr

Kromat utförande,
B 450 mm, H 800 mm

Handdukstork - tillval
Pax Flex I 3 arm - 2437 kr

Kromat utförande
B 550 mm, H 422 mm

Handdukstork - tillval
Pax Fredrik - 3806 kr

Kromat utförande
B 540 mm, H 700 mm

(i mån av plats)
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.24

Vi erbjuder köksinredningar från Vedum. 
Här följer våra fina paketlösningar. 

Titta gärna på Vedums hemsida 
www.vedum.se för fler idéer.

Alva Svart

Maja



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.25

KÖKSSNICKERIER

Maja, kökslucka, standard
Maja - vit - 0 kr

Målad lucka av 16 mm MDF-board.

Alva, kökslucka, tillval
Alva - ekmelamin - 1800 kr

Alva - svart melamin - 1800 kr

Melaminbelagd 16 mm spånskiva med 
ABS-list. Liggande trämönster på lådfronter.

Annika, kökslucka, tillval
Annika - vit - 2350 kr

Målad lucka av 19 mm MDF-board med 
fasad kant.

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128
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Angivna priser gäller för lägenheter upp till cirka 80 kvadratmeter. Större lägenheter har oftast fler skåp 
och priset blir därför cirka 20 % högre.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.26

KÖKSSNICKERIER

Linn, kökslucka, tillval
Linn - vit - 2500 kr

Målad lucka av 16 mm MDF-board med 
frästa horisontella spår.

Astrid, kökslucka, tillval
Astrid - vit - 10400 kr

Målad lucka av 19 mm MDF-board med 
fräst pärlspontmönster. Finns som vitrin-
lucka.

Karin, kökslucka, tillval
Karin - vit - 8550 kr

Målad lucka med ram i 19 mm och 
spegel i 10 mm MDF-board.

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.27

KÖKSSNICKERIER

Stina, kökslucka, tillval
Stina - vit - 12800 kr

Målad lucka med ram i 19 mm och 
allmogespegel i 10 mm MDF-board.

Bianca, kökslucka, tillval
Bianca - vit - 18700 kr

Folierad 19 mm MDF-board, belagd med högblank vit 
akrylfolie på utsidan och melamin på insidan. Med 
3D-kantlist i glasklar akryl med aluminiumfärg. Lucka, 
ljusrampslist och passbitar högblanka, sockeln är 
rostfri takanslutning samt att övriga detaljer är vita

Vera, kökslucka, tillval
Vera - vit - 34000 kr

19 mm tjock lucka med 7 mm träkantlist i 
ask, belagd med högtryckslaminat på båda 
sidor samt med grepplist i ask + push på 
väggskåp.

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Bänkskiva, standard 

6216D black brazil 
30 mm, rak framkant

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128

Handtag, standard 

31078 Matt Krom

CC 128
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.28

KÖKSSNICKERIER

Kulörpaket Kökslucka, tillval - 5900 kr
I kulörpaketet ingår att luckor, dekorsidor, socklar, passlist och 
passbitar följer samma kulör som luckvalet (till luckan Bianca 
levererar vi en dekorsida som anpassas på plats).

Frontanpassning av kök - 6350 kr
Kantlistade skåpstommar i utförande ek, björk, valnöt, 

ask eller svart. Som standard är skåpstommarna vita även i 
framkant.

F20 vit

NCS S 0500-N Glans 35

F44 grå

NCS S 3000-N Glans 35

F68 antikvit

NCS S 1002-Y Glans 15

F58 varmgrå

NCS S 2502-Y Glans 15

F59 antracitgrå

NCS S 6500-N Glans 15

F51 vaniljvit

NCS S 1005-Y20R Glans 15

F61 turkos

NCS S 2005-B50G Glans 15

F60 ljus oliv

NCS S 2010-G90Y Glans 15

F63 cappuccino

NCS S 3010-Y20R Glans 15

F62 nougat

NCS S 5010-Y50R Glans 15

F49 betonggrå

NCS S 5502-Y Glans 15

F64 orange

NCS S 1080-Y50R Glans 15

F56 tomatröd

NCS S 3060-Y80R Glans 35

F69 aubergine

NCS S 7020-R40B Glans 15

F70 svart

NCS S 9000 Glans 15

F71 vit 

metalliceffekt

F75 varmgrå 

metalliceffekt

F73 turkos 

metalliceffekt

F74 cappuccino 

metalliceffekt

F72 svart 

metalliceffekt



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.29

KÖKSHANDTAG

Handtag
Byte av handtag i kökspaketen. Välj mellan handtagen 
på följande sidor.

Handtag - Grupp 1 - 1480 kr

31137 tenn

 31138 oxid

 31134 rostfri

 31136 vit

 31135 svart

 31133 krom

 31126 porslin/antik tenn

 31125 porslin/antik oxid

 31073 tenn cc 64

 31074 oxid cc 64

 31099 antik tenn cc 96

 31098 antik oxid cc 96

 31131 krom

 31122 aluminium

 31121 aluminium

 31005 rostfri cc 128

 31064 rostfri look cc 128

 31090 aluminium cc 128

 31003 rostfri cc 128

 31016 rostfri cc 128

 31014 krom cc 128

 31085 rostfri cc 128

 31084 rostfri cc 96

 31081 rostfri cc 128

 31093 matt krom cc 128

 31019 svart cc 128

 31052 ek cc 128

 31002 matt krom cc 128

 31089 krom cc 96

 31028 mattborstad 
krom cc 160

 31004 krom cc 128
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.30

KÖKSHANDTAG

Handtag - Grupp 2 - 2650 kr

 31102 rostfri look L:136

 31107 vit L:136

 31112 svart L:136

 31025 vit cc 224

 31026 svart cc 224

 31103 rostfri L:232

 31108 vit L:232

 31113 svart L:232

 31132 krom cc 32

 31101 rostfri look L:40

 31106 vit L:40

 31111 svart L:40

 31022 krom cc 32

 31054 rostfri cc 192

 31055 rostfri cc 560

 31017 rostfri cc 192

 31053 rostfri cc 192

 31083 rostfri cc 560

 31060 matt krom cc 224

 31091 aluminium cc 192

 31086 rostfri cc 352

 31018 rostfri cc 288

 31082 rostfri cc 320

 31061 matt krom cc 346

 31065 rostfri look cc 192



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.31

KÖKSHANDTAG

Handtag - Grupp 3 - 5950 kr

 31058 rostfri look cc 288

 31059 rostfri look cc 560

 31056 aluminium cc 288

 31057 aluminium cc 560

 31070 aluminium, infällt 
cc 160 till luckor Annika och 
Bianca. Offereras separat.

 31021 krom cc 128

 31029 krom cc 160

 31063 krom cc 160
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.32

BÄNKSKIVA

Bänkskiva i laminat, tillval - 2100 kr
Byte av laminat på bänkskiva i kökspaketen. Välj mellan alla 
laminat nedan. För fler laminatprover, se www.vedum.se

W450D vit 7487D zeus silver 7486D zeus antrazit 7508F mouse graffix

7515F graphite graffix 6216D black brazil 4240D eklamell ljus 5989D valnöt

1027DHS icy white 209 granit svartvit 1200D volcanic black 8194 myriade midnight

336 falkland 3690F basalt slate 322 bambu grafit 3450F mineral jet 

336 laminat 5212F ice quarstone 5028D akazia 4370D Grey Mountain Oak 

 6943F virrvarr silver  6945F virrvarr antracit  113 kibali wenge  7927F folkstone



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.33

BÄNKSKIVA

DISKBÄNK / BLANDARE

Kantlist laminatskiva, tillval
Kant B1 - 750 kr

Kant B2 - 1480 kr

Bänkskiva i trä, tillval
Byte till bänkskiva i massivt trä

Diskbänk, tillval
Priset avser byte av diskbänk inkl. extra bänkskiva där 
standarddiskbänk utgår

List 1 mm ek (ABS) - B1 List 1 mm valnöt (ABS) - B1 Trälist 4 mm ek - B2 List aluminium (ABS) - B1

ek 30 mm - 7450 kr valnöt 30 mm - 10880 kr

Intra Horizon HZD815, underlimmad i laminatbänkskiva - 9100 kr

Intra Horizon HZD815, nedsänkt i massiv ek - 10100 kr

Intra Horizon HZD815, nedsänkt i massiv valnöt - 16200 kr

Intra Horizon HZ1120, underlimmad i laminatbänkskiva - 9950 kr

Intra Horizon HZ815, underlimmad i laminatbänkskiva - 9350 kr

Intra Horizon FR520, underlimmad i laminatbänkskiva - 12900 kr

underlimmad nedsänkt

Köksblandare, standard
Gustavsberg Nautic - 0 kr

Köksblandare, tillval
Mora Rexx K5 - 2579 kr
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.34

KÖKSTILLVAL

Lådhurts, tillval
Byte av standard bänkskåp 
till lådhurts med tre eller fem 
standardlådor.

5-lådshurts - 2340 kr

3-lådshurts - 1950 kr

Besticklåda, tillval
Besticklåda i plast med 
flyttbara avdelare till full-
utdragslåda.

Bredd 30, 40, 50, 60 - 210 kr

Bredd 80 - 450 kr

Avfallssortering, tillval
Diskbänksskåp med fullut-
drag och avfallssortering.

Avfallssortering - 2950 kr

Karusell, tillval
Byte till karusell i hörnskåp i 
stället för vanliga hyllplan.

Karusell - 1850 kr

Fungerar endast i vissa kök. 
Hör med inredningsansvarig.

Fullutdragslådor, tillval
Byte av standardlådor till 
fullutdragslådor med inbyggd 
dämpning.

5-lådshurts - 1950 kr

3-lådshurts - 1750 kr

Besticklåda, tillval
Besticklåda i plast till stan-
dardlåda.

Bredd 30, 40, 50, 60 - 180 kr

Bredd 80 - 320 kr

Diskmaskins-/
kyl/fryslucka, tillval

Lucka till helintegrerad 
diskmaskin i kulör enligt val 
av kökslucka - 1350 kr

Lucka till helintegrerad 
diskmaskin fanerad enligt val 
av kökslucka - 2370 kr

Lucka till helintegrerad 
kyl/frys - Hör med din säljare.

Luckdämpare, tillval
Soft-Close luckdämpare för 

ljudlös stängning - 1250 kr/kök



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.35

KÖKSTILLVAL

Vitrin vit stomme, tillval - 3990 kr
Byte av 800 mm väggskåp till vitrinskåp med vitrinlucka, 

med klarglas och glashyllor.

Det går även att välja frostat glas på vitrinluckorna till samma 
kostnad.

Vitrin vit stomme med spotlights, tillval - 5450 kr
Byte av 800 mm väggskåp till vitrinskåp med vitrinlucka, 

med klarglas och glashyllor. 2 st halogenspotlights invändigt.

Det går även att välja frostat glas på vitrinluckorna till samma 
kostnad.

Vitrin fanér stomme, tillval - 8975 kr
Byte av 800 mm väggskåp till vitrinskåp med vitrinlucka i ek 

eller björk, med klarglas och glashyllor. 2 st halogenspotlights 
invändigt, exkl. trafo/dimmer som beställs av elleverantör.

Det går även att välja frostat glas på vitrinluckorna till samma 
kostnad.

Höjning av kök, tillval
Tillägg för höjning av kökssnickerier, gäller vid takhöjd 2600 
mm, takanslutning ingår.

2388 mm med vit målad lucka - 5300 kr

2338 mm med fanerad lucka - 7250 kr

2538 mm med vit målad lucka - 13300 kr

2538 mm med fanerad lucka - 19950 kr

2538 mm högt kök passar endast i vissa kök där ventilation från schakt 
ej är i vägen. Hör med inredningsansvarig.

Köksö, tillval
Köksö 1, bänkskåp 2x600 mm med luckor - 7950 kr

Köksö 2, bänkskåp 2x600 mm med 2st 3-lådhurtsar - 11320 kr

Köksö med barhäng, c:a 25 cm - tillägg 1750 kr

Vid val av annan lucka, handtag eller bänkskiva tillkommer 
kostnad. Inredning i standardutförande ingår.

Inbyggnadspaket 1, tillval - 5350 kr
Microugn placeras i ett 600 mm väggskåp anpassat för 

inbyggnad av micro. Inkl. elinstallation.

Inbyggnadspaket 2, tillval - 8950 kr
Utbyte av befintligt högskåp för inbyggnad av ugn/micro. 

Med 2 lådor. Under häll placeras ett bänkskåp med 3 lådor (ej 
fullutdrag).

K
ö

k 
&

 V
it

va
ro

r



Vitvaror

Med en öppen planlösning är det extra 
viktigt att välja tysta köksmaskiner.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.37

VITVAROR

Inbyggnadsugn, standard
Elektro Helios SU6030W, vit

Energieffektivitetsklass A
Stor varmluftsugn på 74 liter
Luckspärr

Diskmaskin, standard
Elektro Helios DI9127, vit

Energi-, disk- och torkeffekt A/A/A
Helt elektronisk
Fuzzy Logic mängdautomatik
5 program inkl. Quick 65°C, 30 min
Ljudnivå 49 dB(A)
Senare start

Spishäll, standard
Elektro Helios SH6340P

4 High Light-element med 
elektronisk touch
Barnlås, automatisk säker-
hetsavstängning och restvär-
meindikator
Svart häll med raka kanter

Kyl-/frys, standard
Elektro Helios KF34110W, vit

Energieffektivitetsklass A+
Två grönsakslådor
LED-lampa i kylen
Förvaringsvolym 223/92 liter
Höjd 1750 mm

Lägenheter över 80 m2 har två kyl/
frys som standard.
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Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller med förbättrade funktioner och justeringar av designen. När detta 
sker byter de i allmänhet även modellbeteckning. Om detta blir aktuellt för någon av dessa maskiner levereras den nya 
modellen med motsvarande eller förbättrad funktion. För eventuella felaktigheter i produktbeskrivning ansvaras ej.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.38

KYL /  FRYS

Kyl-/frys, tillval
Husqvarna QRT 4631 
Energieffektivitetsklass A++
Automatisk avfrostning
LCD-display m. touchkontroll
Dynamic Air i kyldelen
LED-belysning i kyldelen
Härdade glashyllor, flaskhylla
Stor grönsakslåda
Dörrlarm ljus/ljud
Temperaturlarm ljus/ljud
Höjd 201 cm
Förvaringsvolym 285/76 liter

 Vit - 6330 kr

 Rostfri - 7290 kr

Kyl-/frys, tillval
Husqvarna QRT 4231 
Energieffektivitetsklass A++
Automatisk avfrostning
LCD-display m. touchkontroll
Dynamic Air i kyldelen
LED-belysning i kyldelen
Härdade glashyllor, flaskhylla
Stor grönsakslåda
Dörrlarm ljus/ljud
Temperaturlarm ljus/ljud
Höjd 185 cm
Förvaringsvolym 245/76 liter

 Vit - 5330 kr

 Rostfri - 6290 kr

Integrerad Kyl-/frys, tillval
Husqvarna QRT 4202 
Energieffektivitetsklass A++
Touchkontroll
DynamicAir
Dörrlarm
Härdade glashyllor
2 grönsakslådor
Höjd 178 cm
Förvaringsvolym 200/75 liter

 Vit - 10300 kr

 Lucka Maja - 3500 kr

Angivna priser avser endast vitvaror. Eldragning samt över-
skåp kan tillkomma om standardutförande i kök ändras. Från 
4500 kr beroende på luckval.



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.39

KYL /  FRYS

Kylskåp, tillval
Husqvarna QR 2520 
Energieffektivitetsklass A+
Antifinger
Snabbnedkylning
Digital termometer
Härdade glashyllor
Superkabinett
Automatisk avfrostning
Självstängande dörr
Volym 359 liter
Höjd 180 cm

 Vit - 4360 kr

 Rostfri - 5340 kr

 Svart (QR 2660 K) - 5650 kr

Frysskåp, tillval
Husqvarna QT 3520 
Energieffektivitetsklass A+
Antifinger
Temperaturlarm
Digital termometer
Belysning i toppanelen
Fryslådor
Automatisk avfrostning
Självstängande dörr
Volym 267 liter
Höjd 180 cm

 Vit - 5420 kr

 Rostfri - 6550 kr

 Svart (QT 3660 K) - 7040 kr

(Vid två skåp som standard)

 Vit - 10200 kr

 Rostfri - 11700 kr

 Svart (QT 3660 K)- 12250 kr

(Vid ett skåp som standard)

Kylskåp, tillval
KS3795X 
Energieffektivitetsklass A+
DAC - dynamisk kylning
LCD-display på dörren
LED-belysning
Förvaringsvolym 351 liter
Höjd 175 cm

 Rostfri - 5390 kr

Frysskåp, tillval
FG2995X 
Energieffektivitetsklass A+
Automatisk avfrostning
LCD-display på dörren
LED-belysning
Larm vid hög temperatur
Förvaringsvolym 251 liter

 Rostfri - 6550 kr

(Vid två skåp som standard)

 Rostfri - 11910 kr

(Vid ett skåp som standard)

Kylskåp, tillval
Elektro Helios 
KS 3715 W
Energieffektivitetsklass A+
Superkabinett
Förvaringsvolym 353 liter
Höjd 175 cm

 Vit - 1690 kr

Frysskåp, tillval
Elektro Helios
FG 2905 W
Energieffektivitetsklass A+
2 extra stora fryslådor
Superkabinett
Larm vid hög temperatur
Förvaringsvolym 260 liter
Höjd 175 cm

 Vit - 1895 kr

(Vid två skåp som standard)

 Vit - 7370 kr

(Vid ett skåp som standard)
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.40

FLÄKTKÅPA

KAFFEMASKIN

Fläktkåpa, standard
Tovenko

Smart, rostfri - 0 kr

Stor osupptagningsförmåga för central-
ventilation

Dimbara ledlights 2x3W 

Spjäll med timerfunktion

Touchpanel för påslag av lampor och 
spjällfunktion

Fläktkåpa, tillval
Tovenko

Parad, rostfri - 6900 kr

Stor osupptagningsförmåga för central-
ventilation 

Dimbar LED-belysning 4x3W

Touchpanel på fronten

Spjällfunktion

Espressomaskin, tillval
Husqvarna

QCA6021X - rostfri - 22920 kr

Helautomatisk

Autocappuccino-funktion

Multikopp-funktion med kanna 4-6 koppar

Kaffesmak: Extra mild, mild, normal, stark, extra stark.

Möjlighet att använda förmalet kaffe

Vattentank 1,8 liter

Ånga, autostart, klocka, justerbar kaffekvarn, tempera-
turjustering, spolning, vattenfilter

(Kräver inbyggnadspaket 2)

Fläktkåpa, tillval
Tovenko

Savoy, rostfri, glas - 7800 kr

Stor osupptagningsförmåga för central-
ventilation

Dimbar LED-belysning 4x3W

Touchpanel på fronten

Spjällfunktion

Nyrostat kaffe för 
tre månader ingår! 

(ca 8 kg, rostat av 
Stadens Kafferosteri Ulricehamn)



Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
förändringar av fabrikat samt tryckfel. Färgåtergivning kan variera något.41

Spishäll, tillval
Husqvarna

QHG 645P - 5370 kr

4 High Light-element
2 variabla zoner
Direct Touch med ECO-timer
Stop & Go
AutoMax
Varmhållningsläge
Barn-/Funktionslås
Automatisk säkerhetsavstängning
Fasade glaskanter
3-stegs restvärmeindikator

Spishäll, tillval
Husqvarna

QHI6504P - 7500 kr

4 induktionszoner
Direct Touch med Eco-timer
Booster
Stop & Go
AutoMax
Varmhållningsläge
Barn-/Funktionslås
Automatisk säkerhetsavstängning
Linjeras med bänkskiva eller fa-
sade kanter
3-stegs restvärmeindikator

SPISHÄLL

UGN

Inbyggnadsugn, tillval
Husqvarna

QCE5225W - vit - 2480 kr

QCE5225K - svart - 3100 kr

QCE5225X - rostfri - 3275 kr

Energieffektivitetsklass A
Stor ugn på 74 liter
Varmlufts- och pizzaläge
Matlagningstermometer
Timerdisplay
Pop-out-vred för val av funktion 
och temperatur (50-275°C)
Minigrill och maxgrill
Ventilerad 3-glaslucka
Lucklås

Inbyggnadsugn, tillval
Husqvarna

QCE5445W - vit - 6189 kr

QCE5445K - svart - 6380 kr

QCE5445X - rostfri - 6480 kr

Energieffektivitetsklass A
Stor ugn på 74 liter
Soft closing
Pyrolysrengöring (2 program)
Varmluft
Elektronisk klockautomatik
Matlagningstermometer
Display för matlagningstermome-
ter, timer och tid
Pop-out-vred för val av funktion 
och temperatur (30-300°C)
Minigrill och maxgrill
Ventilerad 4-glaslucka
Automatisk säkerhetsavstängning
Lucklås, barnsäkerhetslås

Inbyggnadsugn, tillval
Husqvarna

QCE5766K - svart - 14250 kr

QCE5766X - rostfri - 14350 kr

Energieffektivitetsklass A
Stor ugn på 74 liter
Soft closing
Våt ånga, intervallånga+, intervallånga
Elektronisk klockautomatik
Navigationshjul med touch
Matlagningstermometer
Display som visar temperatur, 
funktion och tid
100 automatiska tillagningsprogram
Varmlufts- och pizzaläge
Val av olika språk
Lågtemperaturstekning
3-glaslucka
Minne
Automatisk säkerhetsavstängning
Lucklås, barnsäkerhetslås
Ej lämplig att placera under bänk
(Het ånga då luckan öppnas)
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
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MICROVÅGSUGN

DISKMASKIN

Microvågsugn, tillval
Husqvarna

QN 4236W, vit - 5390 kr

QN 4236K, svart - 5920 kr

QN 4236X, rostfri - 5980 kr

För inbyggnad i väggskåp 600 mm
7 automatiska vikt- och receptprogram 
Tillagning i tre steg
Snabbstart
16,8 liter ugnsvolym
5 effektlägen (max 800W)
Funktionslås
Belysning
Glastallrik, Ø 272 mm

(Kräver inbyggnadspaket 1)

Microvågsugn, tillval
Husqvarna

QN 4241W, vit - 5620 kr

QN 4241K, svart - 6250 kr

QN 4241X, rostfri - 6250 kr

För inbyggnad i högskåp
7 automatiska vikt- och receptprogram 
Tillagning i tre steg
Snabbstart
25,4 liter ugnsvolym
5 effektlägen (max 900W)
Funktionslås
Belysning
Glastallrik, Ø 325 mm

(Kräver inbyggnadspaket 2)

Diskmaskin, tillval
Husqvarna

QB6264W - vit - 2800 kr

QB6264K - svart - 3715 kr

QB6264X - rostfri - 3920 kr

Energi-, disk- och torkeffekt A++/A/A
Låg ljudnivå 44 dB(A)
Extra Silent 42 dB(A)
LED-display
Invändig belysning
Max tallrikshöjd 34 cm
ProClean™ inredning
Satellitsprayarm
Mängdautomatik, vattensensor, inver-
termotor
Programval (7 st)
AutoSense 45-70°C, Xpress 30’, Pro 
Zone, Extra Hygiene

Diskmaskin, tillval
Husqvarna

QB6261I - 6920 kr (+lucka)

Energi-, disk- och torkeffekt A++/A/A
Helintegrerad för kökslucka
Låg ljudnivå 44 dB(A)
Extra Silent 42 dB(A)
Sliding Door
LED-display
Invändig belysning
Max tallrikshöjd 34 cm
Satellitsprayarm
ProClean™ inredning
Mängdautomatik, vattensensor, in-
vertermotor
Programval (8 st)
AutoSense 45-70°C, Xpress 30’, Glas 
45°, 55° 1 hour

Diskmaskin, tillval
Elektro Helios

DI8526X - 1337 kr 

Energi-, disk- och torkeffekt A/A/A
Ljudnivå 49 dB(A)
Helt elektronisk
5 programval inkl. Quick 65°c, 30 min
Fuzzy Logic mängdautomatik
Senarelagd start
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TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

TILLVAL TVÄTT

Tvättmaskin, standard
Electrolux

 EWPT4761FW - 0 kr

Energi-, tvätt-, och centrifugeffekt 
A++
Touchkontroller
Centrifug upp till 1600 varv/min
Fuzzy Logic anpassar vattenför-
brukning till mängd tvätt.
Skumavkänning
Fördröjd start
Översvämningsskydd
Kapacitet 7 kg

Torktumlare, standard
Electrolux

EDPP47401DW - 0 kr

Energieffektivitetsklass B
Kondenstumlare
Både sensor- och tidsstyrd
Kapacitet 7 kg
Fördröjd start

Tillvalspaket, tvätt - 7400 kr
2 st väggskåp 600 mm med lucka Maja 

och handtag 31078. Bänkskiva c:a 135 cm 
Black Brazil 6216D inkl. konsoler. Snickeri-
höjd 2250 mm.

Arbetsyta, tvätt - 2900 kr
Bänkskiva c:a 135 cm Black Brazil 6216D 

inkl. konsoler. Snickerihöjd 2250 mm.

Tvättmaskin, tillval
Husqvarna

 QW167381 - 2540 kr

Energi-, tvätt-, och centrifugeffekt 
A+++/A/A
Centrifug upp till 1600 varv/min
ECO Ventil
LCD-display
Kapacitet 8 kg
Skontrumma ProTex
Invertermotor, Optisense, Flö-
dessensor
Aktiv balanskontroll
Aqua Alarm
Specialprogram: 20 min-3 kg, 
Jeans, Extra Silent, Ånga-upp-
fräschning och strykhälp, Täcken, 
Lättstruket, Fläckar, Ylle/Hand-
tvätt och SuperEco

Torktumlare, tillval
Husqvarna

 QW7281 - 2540 kr

Energieffektivitetsklass A -40%
Värmepumpstumlare
Elektronisk fuktavkänning
Justering torrhetsgrad
LCD-display
8 kg kapacitet
Invertermotor
Skonsamt torkprogram för ylle, 
Woolmark Gold-certifierat
Specialprogram: Lättstruket, Upp-
fräschning, Jeans, Sängkläder, 
Microfiber, Ylleprogram

Välj gärna till en arbetsbänk som 
placeras över tvättmaskin och tork-
tumlare. Det gör arbetet med tvät-
ten smidigare. Alla bänkskivor som 
finns till köket finns även som tillval 
till badrummen. Extra överskåp över 
arbetsytan ger bra förvaring för tex 
handdukar och tvättmedel.

 Montering tvättpelare - 750 kr

(För de lägenheter där detta ej är standard)
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Vissa projekt har kombinerad tvätt-
maskin/torktumlare där inte två en-
heter för plats. Se din planritning.
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BELYSNING

Belysning bad, tillval
Bullo - 699 kr

Belysning kök, tillval
Minelli - 1195 kr

Belysningsbotten kök, tillval
Halogen - 7300 kr

Led - 9300 kr

Bänkarmatur 900 mm, tillval
2x20W halogen - 880 kr

Extra armatur - 1360 kr

Bänkarmatur 1200 mm, tillval
3x20W halogen - 940 kr

Extra armatur - 1400 kr

Bänkarmatur, standard
Lysrör, 2 uttag - 0 kr

Belysning bad, standard
Plafond - 0 kr

I badrum, ej dimbar

Modell kan variera.

Belysning kök, standard
Plafond - 0 kr

I kök, ej dimbar

Modell kan variera.

Det ställs speciella krav på belysning i bad-
rum. Förutom de fasta säkerhetskraven har 
vi ofta personliga önskemål. Det ska vara 
möjligt att se riktigt bra men vi vill också 

att det ska gå att få en mer vilsam belysning 
emellanåt. En dimmer på någon av badrums-
belysningarna och rätt lampor i armaturerna 
ger dig valmöjlighet.
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Inglasning av balkong
Inglasning per löpmeter - 7880 kr

Vid denna typ av inglasning ingår 
Acasia 30x30 cm trätrall.

Inglasning av uteplats/terrass
Inglasning per löpmeter - 8350 kr

(Skjutbara glaspartier från golv till tak.

Ytterbelysning, standard
Belysning, balkong/uteplats - 0 kr

Neptun IP65 i aluminium.

Ljuskälla 18W kompaktlysrör

Modell kan variera.

Infravärme, tillval
Ufo Blackline 13-26, med 

fjärrkontroll. 12000 timmars 
brinntid. Inkl. elinstallation 
och montage - 6900 kr

BALKONG

Inglasningen innebär inte 100% 
skydd mot vind och vatten.

Vi har två typer av inglasning, beroen-
de på hur räcket på balkongen ser ut. 
Om balkongräcket inte är i glas sätts 
inglasningen innanför räcke från golv 
till tak. Denna typ av inglasning kos-
tar 8450 kr per löpmeter.

Infravärme, tillval
Silverline terrassvärmare 

med svepande vridrörelser. 
Täckyta 10 m2 - 1420 kr

Infravärme, tillval
Thermo Proffs. Brinntid 

5000 timmar. 1200 w. Inkl. 
elinst. och montage - 4600 kr

Vid inglasning ingår 28x120 
tryckt trätrall. Yta och utförande 
kan variera.

Inglasningen innebär inte 100% 
skydd mot vind och vatten.
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Ytterbelysning, standard
Belysning, balkong/uteplats - 0 kr

Neptun IP65 i aluminium.

Ljuskälla 18W kompaktlysrör

Modell kan variera.

Porttelefon, Standard
Enhet inne - 0 kr

Enhet ute - 0 kr

Modell kan variera.

Golvvärme bad, standard
Komfortvärme, eluppvärmd - 0 kr

Golvvärme hall, tillval
Komfortvärme, eluppvärmd - 7020 kr

PORTTELEFON GOLVVÄRME

GARDEROBER

Maja, Garderob/linneskåp
Extra garderob med klädstång och hylla. 

Målad lucka av 16 mm MDF-board, vit - 3300 kr

Exra linneskåp med hyllor och trådbackar. 
Målad lucka av 16 mm MDF-board, vit - 4500 kr

Byte till linneskåp vid bef. garderob - 1350 kr

Handtag 

31078 Matt Krom

CC 128

Skjutdörrsgarderob, tillval
Mirro vit, silverprofil

(Standard i vissa lägenheter)

Mirro klar spegel, silverprofil - 1950 kr / st

(Om vit ingår som standard)

Platsbyggd skjutdörrsgarderob. 

Kontakta inredningsansvarig.

Djupet på skjutdörrsgarderober varierar. Oftast är de 650-700 mm 
djupa. Som standard ingår ett hyllsystem med skenor samt en 
hatthylla och en klädstång. Det finns ett stort urval med komplet-
terande hyllor. Dessa går att köpa i vanlig bygghandel.

Klädkammare
I vissa lägenheter finns klädkammare, då ingår hatthylla och 
klädstång.
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Alla priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för utgående produkter, 
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SPOTLIGHTS I  TAK

Spotlights - tillval

Hall, LED - 13500 kr

Badrum, LED - 13500 kr

Hall, Halogen - 9500 kr

Badrum, Halogen - 9500 kr

Nedsänkning av tak till ca 240 cm 
inkl. 4 vita spotlights och dimmer.

Valbart i de flesta projekt, hör med 
inredningsansvarig.

Strömbrytare
Standard

Dimmer - 890 kr/st

Ersätter standard-brytare.

Eluttag
Standard

Flytt av eluttag 1500 kr/st

Extra eluttag 1900 kr/st

ELDETALJER

BRANDVARNARE

Brandvarnare, standard
Takmonterad brandvarnare

Flytt av multimediauttag - 1500 kr Extra multimediauttag - 2500 kr
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Eluttag
Standard

Flytt av eluttag 1500 kr/st

Extra eluttag 1900 kr/st

När Hökerum Bygg bygger bostadsrätter försöker vi alltid 
addera stora balkonger till lägenheterna. När bygglovet till-
låter finns möjligheten att glasa in balkongen.

Om man köper en inglasning så följer trätrall på golvet 
med på köpet. Bröstningshöjden på fönstren ut mot bal-
kongerna är i regel runt 50 cm.
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Bilderna visar ett standardkök. Luckan heter Maja och 
bänkskivan är 6216D black brazil. Lägg lite extra tid på att 
fundera över vilka lösningar som passar dig bäst. Vedum 
har en fin hemsida med gott om inspirationsbilder, det är 
väl investerad tid att bläddra igenom deras inspirationsbil-
der för att se att de egna valen känns rätt.

I alla Hökerum Byggs hus finns det ett eller flera gästrum. 
Det finns också en bastu som är bokningsbar av förening-
ens medlemmar. De flesta föreningar tar ut ungefär 100 kr 
per natt för hyra av ett gästrum. Bastun brukar vara gratis 
att låna.



Hökerum Bygg
Vi är ett familjeföretag från Ulricehamn. Företaget 
grundades 1968 och idag bedriver vi verksamhet 
inom tre områden. Vi bygger bostadsrätter i egen 
regi, vi utför totalentreprenader och vi hyr även ut 
bostäder i Ulricehamns och Borås kommun. Allt hålls 
samman av en kvalitetsfilosofi vi kallar Tryggt Byggt.

När vi bygger bostadsrätter har vi en ambition att 
vara tydliga och ge bra information till våra kunder 
hela vägen fram till inflyttning. Vi vill också ge dig 
möjlighet att vara med och sätta personlig prägel på 
ditt nya boende. Broschyren i din hand är ett viktigt 
redskap för att göra detta möjligt. Vi önskar dig lycka 
till med dina val.

www.hokerumbygg.se
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