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ORIGINALINREDNING OCH TILLVAL  
Den inredning som ingår i varje bostad kallas originalinredning. 
Därutöver kan du välja mellan ett antal tillval för att skapa 
ett ännu personligare hem utifrån dina behov och önskemål. 
Både originalinredningen och tillvalen presenteras i denna 
inredningsbroschyr.

LEVERANTÖRER 
Vi samarbetar med välkända leverantörer så som HTH, 
Siemens, IFÖ, Grohe och Tarkett.

INREDNINGSMÖTE 
När du bestämt dig för en bostad och skrivit förhandsavtal blir 
du kontaktad av vår inredare för att boka in ett möte. 
På mötet presenteras din bostads originalinredning samt 
möjliga inredningsval. Du kommer även få en personlig 

inbjudan till HTHs butik och showroom där du kan välja 
tillval ur deras breda sortiment för att få just det kök och de 
förvaringslösningar som passar dig. Vid mötet hos HTH ges du 
tillfälle att se både uppbyggda miljöer och materialprover för att 
få så bra underlag som möjligt inför dina tillvalsbeslut. 

PRISER 
Originalinredningen ingår i bostadens pris. Samtliga priser i 
prislistan som medföljer inredningsbroschyren är inklusive 
moms. Priserna utgör merkostnaden för utbyte av original
inredning till dina personliga tillval. I priset ingår montering om 
inte annat anges. 

BESTÄLLNING 
Du kommer i ett tidigt skede att få information om stopptid för 
beställning av inredning utöver originalinredningen. Stopptiden 

beräknas utifrån leveranstider och produktionsplanering 
för projektet. Det är inte möjligt att göra beställningar efter 
stopptidens utgång. 

BETALNINGSVILLKOR 
En handpenning om 50 % av inredningskostnaden erläggs 
inom 30 dagar efter utförd inredningsbeställning. Resterande 
del betalas senast på tillträdesdagen. Kvitto på slutbetald 
inredning ska visas upp vid nyckelutlämningen. 

PRODUKTÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att byta ut produkter i denna broschyr 
om föreskrivna produkter utgått ur sortimentet vid leverans
tillfället. Ny produkt ska vara likvärdig eller bättre än den 
föreskrivna produkten. Vi reserverar oss även för ev tryckfel i 
broschyren. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. 

Våra bostäder i Stenhuggaren har ett vackert läge i natursköna omgivningar där modern 
arkitektur med tidlöst formspråk möter en ljus, stilren och genomtänkt inredning. 
Du har stora möjligheter att välja till inredning som gör ditt hem personligare och 
funktioner som ger en enklare och roligare vardag.  

Vardagsrum med utgång till uteplats.

INREDINGSPROCESSEN
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KÖK

Köket är den naturliga samlingsplatsen i de flesta hem. Det är 
här det händer. Här umgås vi med familj och vänner, lagar mat, 
läser läxor, samtalar och skrattar. Därför har vi satsat på riktigt 
rymliga, välplanerade kök med fina ljusinsläpp och stor matplats. 
Gott om arbetsytor och smarta funktioner underlättar dessutom 
och gör matlagning och bakning extra rolig.

Du som köper en bostad blir personligt inbjuden till HTHs butik 
där du får en presentation av HTHs hela tillvalssortiment av en 
kunnig köksrådgivare och i lugn och ro kan ställa dina frågor. 
Vid detta tillfälle får du även se materialprover och inspirerande 
köksmiljöer så att du har bästa förutsättningar för att skapa just 
ditt drömkök. 

Våra kök har en genomtänkt utformning med vita släta luckor 
från HTH och noga utvalda detaljer så som underlimmad disk
ho, välplanerad arbetsyta, tåliga bänkskivor, fina stänkskydd i 

Carrarakakel och effektiv spotlightbelysning. Samtliga kök har 
full maskinell utrustning med induktionshäll, diskmaskin, kyl, 
frys, fläkt samt inbyggnadsugn och –mikro i högskåp, allt från 
Siemens. Dessutom får du 5 års garanti på alla dina vitvaror. 
 
Energisnåla vitvaror, LEDbelysning, materialval med lång 
livslängd och möjligheter till sopsortering under diskbänken är 
några detaljer som bidrar till ett miljövänligt boende. Utöver 
mötet med HTH kommer vår inredare att gå igenom detaljer 
och tillvalsmöjligheter med dig vid ett inredningsmöte.



8 9

KÖKKök med rostfria vitvaror som tillval.
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Leverantör: HTH

MONO
Slät vit lucka i målad MDF, 16 mm 
Kulör: NCS S 1002Y Glans 35

Matchande vita socklar, passbitar, täcksidor 
och ventilationsgaller Vit

NCS S1002Y
Glans 35

LUCKOR

KÖK

Leverantör: Centro 

CENTRO CARRARA
124845
Blank 30x60, rak läggning, stående
Ljusgrå fog

KAKEL

Leverantör: HTH

STÅL NUDE 
handtag till underskåp  
Rostfritt c/c 128 mm

CLICKPUSH handtag till överskåp

BESLAG

Leverantör: HTH 

LAMINAT 534 
Mörk metall
30 mm, rak framkant

BÄNKSKIVA

KAKEL TILLVAL

Leverantör: Centro

SOUL
Vit blank 10x20
111185
Vit matt 10x20
111176

Vit blank 10x30
111222

Vit matt 10x30
111228

PARIS BISELADO 
Vit blank, fasad 10x20
111246
Läggning i halvt förband, liggande 
Ljusgrå fog

FÄRG NYANS
Ljusgrå blank 10x30
121537

Ljusgrå matt 10x30
121532

Mörkgrå blank 10x30
121546

Gråbrun blank 10x30
121514

Mörkgrå matt 10x30
121558

Gråbrun matt 10x30
121564

Rak läggning, liggande.
Samtliga med ljusgrå fog

Rak läggning, liggande
Grå fog

Leverantör: HTH

INTRA HORIZON HZ815 DMF 
Underlimmad diskho 

DISKHO
BLANDARE

Leverantör: Grohe 

GROHE EUROSMART
med diskmaskinsavstängning

Leverantör: Grohe 

GROHE CONCETTO
med diskmaskinsavstängning

BLANDARE TILLVAL

TAKBELYSNINGBELYSNING

Leverantör: HTH

LEDspotlights, 8 st, 
infällda under överskåp

Leverantör: Malmbergs

FERRARA LED 
Vit IP21, 18 W

Se tillvalspaket spotlights tak, sid 21

KÖK

Som tillval kan du 
välja ur HTHs breda 

sortiment av 
köksinredning!
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KÖKVITVAROR

KYL Vit
KS36VNW3P 
186 cm, A++, 
nettovolym: 346 l.
LEDbelysning, elektronisk 
temperatur styrning och 
kontroll, avläsbar via 
LEDpanel

FRYS Vit
GS36VVWEV
186 cm, A++, 
nettovolym 237 l.
Elektronisk temperatur styrning 
och kontroll, avläsbar via 
LEDpanel, superinfrysning 
med återgångs automatik

INBYGGNADSUGN Vit
HB517GCW0S
71 l, A, 7 ugnsfunktioner, 
temperaturintervall 50275 °C 
CookControl10  automatiska 
program för maträtter 
Barnspärr för ugnsfunktioner, 
mekanisk luckspärr.

INDUKTIONSHÄLL 
EU611BEB2E
60 cm 
TouchControl, powerboost 
funktion, quickstart,
4 induktions zoner, timer
äggklocka, barnsäkring, 
säkerhets avstängning

UTDRAGBAR FLÄKT
LI64MB520 + LZ46520
60 cm
Vit frontlist, 
LEDbelysning
3 hastigheter

Leverantör: Siemens

INBYGGNADSMIKRO Vit
BF555LMW0 
25 l, 900 W, 5 effektlägen,
4 upptiningsprogram, 3 mat
lagningsprogram. Minnes
funktion, digitalur. Vänster
hängd lucka

DISKMASKIN Vit
60 cm, SN436W01AS
A++. 48 dB, 12 kuvert, 
6 program, 3 specialfunktioner, 
höjdjusterbar överkorg, 
startfördröjning, luckspärr

HELINTEGRERAD DISKMASKIN
SN636X04CE
60 cm, A+++. 44 dB, 13 kuvert, 
6 program, 3 specialfunktioner, 
höjdjusterbar överkorg, själv 
ren görande filtersystem, 
aquaStop säkerhetssystem.

TILLVAL

KYL Rostfri
KS36VAI3P 
186 cm, easyClean, A++, 
nettovolym: 346 l.
Elektronisk temperatur styrning 
med touchControl, 
LEDbelysning

FRYS Rostfri 
GS36NAI3V 
186 cm, easyClean, A++, 
nettovolym 237 l.
Elektronisk temperatur styrning 
med touchControl, noFrost 
superinfrysning med 
återgångsautomatik

INBYGGNADSUGN Rostfri
HB673GCS2S
71 l, A+, 10 ugnsfunktioner,
temperaturintervall 30300 °C, 
stektermometer, digitalur, 
pyrolytisk självrengöring, 
barnsäkra funktioner.

INDUKTIONSHÄLL 
EH651FEB1E
60 cm, 17 effektlägen, 
touchSliderstyrning, 
powerBoostfunktion för alla 
induktionszoner, timer med 
avstängningsfunktion per 
kokzon, äggklocka, kokkärls
avkänning, quickstart funktion 

UTDRAGBAR FLÄKT 
LI64MB520 
60 cm, rostfri frontlist, 
LEDbelysning
3 hastigheter

Leverantör: Siemens

INBYGGNADSMIKRO Rostfri, 
BF634LGS1 
21 l, 900 W, 7 automatik
program, ugnsfunktioner, 
bak och matlagnings program. 
LEDbelysning

VITVAROR TILLVAL (Rostfritt paket, ej som separata tillval)

DISKMASKIN Rostfri
SN457S01IS
60 cm, A++. 44 dB, 13 kuvert, 
7 program, 3 specialfunktioner, 
självrengörande filtersystem, 
luck och funktionsspärr

HELINTEGRERAD DISKMASKIN
SN636X04CE
60 cm, A+++. 44 dB, 13 kuvert, 
6 program, 3 specialfunktioner, 
höjdjusterbar överkorg, själv 
ren görande filtersystem, 
aquaStop säkerhetssystem.

TILLVAL Till rostfritt paket

KÖK



14 15

Ett grått klinkergolv med vacker stenkaraktär ger tillsammans 
med stora vita kakelplattor på väggarna en ombonad och lyxig 
känsla. Båda badrummen erbjuder fin förvaring i modern, stil
ren design. Det större badrummet på entréplan har dusch med 
praktiska duschväggar och extra förvaring i högskåp. Här har 
du även fina tvätt och torkmöjligheter med generös arbetsyta 
så att du enkelt kan hantera vardagssysslorna. 

Badrummet på övre plan har öppet upp till nock, är kaklat till ca 
2,5 m höjd och vitmålat ovanför. Här kan du avsluta dagen med 
ett härligt avkopplade kvällsbad i skenet av tända stearinljus.

Du får en personlig inbjudan till ett möte med vår inredare som 
presenterar badrummens inredning och tillval. Därefter bjuds du 
in till HTHs butik för att se deras tillvalssortiment av förvarings
lösningar, bänkskivor och skåpluckor för badrum. 

På kommande sidor hittar du många tillvalsmöjligheter för att 
skapa ett extra personligt och välkomnande badrum!

BADRUM

Många av våra dagar både börjar och avslutas 
i badrummet. Därför har vi lagt stor omsorg 
vid att skapa inbjudande badrum med fina 
materialval och behaglig golvvärme. 

Rådgivning 
med vår inredare 

ingår!
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SPEGELSKÅP

Leverantör: IFÖ 

OPTION LED MIDDLE 60 
Bredd: 60 cm 
Dubbelsidiga mjukstängande 
spegeldörrar. Skåpsidor av 
spegelglas, hyllplan, eluttag 
230V. Inbyggd LEDbelysning 
i överkant samt ned mot 
tvättställ

KOMMOD

Leverantör: IFÖ 

SENSE Grafitgrå 
Bredd: 60 cm
med tunt handfat
Pushopen beslag

KOMMOD TILLVAL

Leverantör: IFÖ 

SENSE Vit
Bredd: 60 cm 
Pushopen beslag

TAK-/VÄGGBELYSNING

Leverantör: Malmbergs 

FERRARA LED
Vit IP21, 12 W
Monteras i tak i badrum 
på entréplan. Monteras i 
vägg i badrum på övre plan.

Se tillvalspaket spotlights tak, sid 21

Leverantör: IFÖ 

SENSE Svart ek 
Bredd: 60 cm
Pushopen beslag

Leverantör: IFÖ 

SENSE Mullvad 
Bredd: 60 cm
Pushopen beslag

KOMMOD TILLVAL

BAD

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Leverantör: Grohe

EUROSMART
Energibesparande via kallstart

Leverantör: Grohe

CONCETTO

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE TILLVAL

HÄNGARE PAPPERSHÅLLARE

Leverantör: Smedbo

Krok för 4 handdukar 
i polerad krom

Leverantör: Smedbo

Toapappershållare 
i polerad krom

KAKEL TILLVALKAKEL

Leverantör: Centro

C1
Vit matt, 25x45 cm
111164
Rak läggning, liggande, ljusgrå fog

Leverantör: Centro 

C1
Vit blank, 25x45 cm
111161
Rak läggning, liggande, ljusgrå fog

KLINKER TILLVALKLINKER

Leverantör: Centro 
NORRVIK
Ljusgrå, 15x15 cm
125213

CEMENT 
Silver 15x15 cm
125729

CEMENT 
Grå 15x15 cm
125787

HAMPTON 
matt 15x15 cm
125730

Samtliga med rak läggning. Grå fog

Leverantör: Centro 
NORRVIK
Grå, 15x15 cm
125215

Rak läggning, grå fog

Leverantör: HTH

HÖGSKÅP/
INSTALLATIONSGARDEROB
Lucka Mono slät vit
Kulör: NCS S 1002Y, Glans 35
Bredd: 80 cm, Pardörrar
Clickpush handtag

HÖGSKÅP Entréplan VÄGGSKÅP TILLVAL Entréplan

Vit
NCS S1002Y

Glans 35

HANDUKSTORK EL TILLVAL

Leverantör: Onninen 

ONNLINE
99x51 cm
240W
inkl elpatron

Leverantör: IFÖ

SIGN 6860
vit golvstående med inbyggt 
Slås. Mjuk sits

WC

BAD

KOMMOD TILLVAL

Väggskåp ovanför tvättmaskin 
och torktumlare erbjuds som 
tillval, välj fritt från HTHs stora 
tillvalssortiment.
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TVÄTTMASKIN Entréplan

Leverantör: Siemens

WM12N0A7DN
7 kg, A+++, 
1200 varv/min

Leverantör: Siemens 

WM16W468DN
8 kg, A+++, 
1600 varv/min

TVÄTTMASKIN TILLVAL Entréplan

BAD

Leverantör: Siemens 

WT43H007DN
7 kg, A+, 
elektronisk fukt
avkänning, 
startfördröjning

Leverantör: Siemens 

WT47W578DN
8 kg, A++, 
elektronisk fukt
avkänning, 
skrynkelskydd, 
startfördröjning, 
självrengörande 
kondensor

TORKTUMLARE Entréplan TORKTUMLARE TILLVAL Entréplan

BADKARSVÄGG TILLVAL Övre planBADKAR Övre plan

Leverantör: IFÖ 

CARIBIA 1600
med fronter 
160 cm
Vit emaljerad stålplåt

Leverantör: IFÖ 

SPACE SPXK
Klarglas, 
härdat säkerhetsglas
Skärmdörr 80x140 cm 
som monteras mot 
badkarskant, 
aluprofil

BAD-/DUSCHSET Övre plan

Leverantör: Grohe
 
NEW TEMPESTA 100
RSK 8275348
inkl tvålkopp och badkars
blandare GROHTHERM 800 
med omkoppling mellan 
bad och dusch

Leverantör: HTH

Bänkskiva ovan tvättmaskin/
torktumlare
Laminat 534 Mörk metall 
30 mm, rak framkant

BÄNKSKIVA EntréplanDUSCHVÄGG Entréplan

Leverantör: IFÖ 

SPACE SBNK
90x90 cm 
Svängda i klarglas
Aluprofiler

DUSCHSYSTEM TILLVAL Entréplan

Leverantör: Grohe 

EUPHORIA Duschsystem 260
RSK 8282905
Takdusch och handdusch 
inkl blandare

DUSCHSET Entréplan

Leverantör: Grohe 

NEW TEMPESTA 100
RSK 8275348
inkl tvålkopp och duschblandare
GROHTHERM 800
RSK 8356809

BAD

Som tillval kan du 
välja bland HTHs 

sortiment av 
bänkskivor!
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TRAPPA TRAPPA TILLVALFÖRVARING ÖVRIG INREDNING

Leverantör: Rowico 

CONFETTI
Bredd: 100 cm. 
White wash ek/metall

HATTHYLLA i entré

GARDEROBER & LINNESKÅP

Leverantör: HTH

ENTRÉ ENTRÉPLAN
skjutdörrsgarderob, vit med silverprofil
2 st skjutdörrar Limbus
Inredning: 2 st linneskåp b=40 cm, klädstång

HALL ENTRÉPLAN
1 st garderob, vit, b=60 cm
1 st garderob, vit, b=50 cm
Inredning: 1 st hyllplan, klädstång
Handtag: Stål Nude c/c 128 mm
Lucka Dekor slät vit

SOVRUM 2 ÖVRE PLAN
skjutdörrsgarderob, vit med silverprofil
2 st skjutdörrar Limbus
Inredning: 2 st linneskåp b=60 cm, klädstång

ÖVRIGA SOVRUM
1 st garderob, vit, b=60 cm/sovrum
Inredning: 1 st hyllplan, klädstång
Handtag Stål Nude c/c 128 mm
Lucka Dekor slät vit

HTHs sortiment av skjutdörrar och
garderobsinredning erbjuds som tillval.

Leverantör: Drömtrappor 

VITLASERAD FURU
Trappa och handledare 
i vitlaserad furu

Leverantör: Drömtrappor 

VITMÅLAD/EK
Vitmålad med steg 
och handledare i ek.

Zappi, en unik laddbox för din elbil 
som förutom laddning från elnätet 
möjliggör laddning med överskotts
energi från solpaneler. 

LADDBOX FÖR ELBIL TILLVAL

INVÄNDIG BELYSNING TILLVAL

Dimbara spotlights i tak entré, kök och bad på entré
plan och i hall och bad på övre plan, se Bofaktablad.

UTVÄNDIG BELYSNING

Leverantör: Malmbergs

EKLOF LED III
Väggarmatur, Mörkgrå
LED, IP54, uppåt och nedåtriktat ljus

Leverantör: Centro

NORRVIK 
Grå 30x60 cm
125346
Rak läggning. Grå fog

GOLV Entré

NORRVIK 
Ljusgrå 30x60
125234

Leverantör: Centro

GOLV TILLVAL Entré

CEMENT 
Silver 30x60
124764

HAMPTON 
Matt 30x60
125365

CEMENT 
Grå 30x60
124766

Samtliga med rak
läggning. Grå fog
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GOLV GOLV TILLVAL

Kök, vardagsrum, sovrum, 
hall, invändigt förråd

Leverantör: Tarkett

PURE EK NATURE TRE 
13mm, Lack Proteco Natura 
+ trösklar i ek

Kök, vardagsrum, sovrum, 
hall, invändigt förråd

Leverantör: Tarkett 

SHADE EK MILKY WHITE 
13 mm, Lack Proteco Natura 
+ tröskellister i vitlaserad ek

Välkommen hem!

Leverantör: Swedoor eller likvärdig

SVART SLÄT

SVART SLÄT  
Dörr utvändigt förråd

INNERDÖRRAR ENTRÉDÖRR entré & utvändigt förråd

Leverantör: Swedoor eller likvärdig

VIT SLÄT 

TRYCKEN INNERDÖRRAR
RANDI



Vi reserverar oss för eventuella ändringar 
och tryckfel. Fotografier och illustrationer är 
idébilder som kan avvika från verkligheten.

Nordiska Kvalitetshus AB

Telefon: +468731 73 05
info@nordiskakvalitetshus.se
www.nordiskakvalitetshus.se


