E R T L I VS V E R K
Det spelar ingen roll om ni utgår från våra husmodeller eller har behov av ett hus i helt fri form. Målet är alltid att det ska kännas unikt för er.
Era val av material och färger sätter ni en unik prägel på ert nya hem - ert livsverk. Genom att guida dig hela vägen från idé
till färdigt hem förverkligar vi ditt livsverk. Med gedigna material lägger vi grunden, jämför själv Trivselhus erbjudande.
JÄMFÖR SJÄLV...

TRIVSELHUS

		
Platta på mark, vattenburen golvvärme, 300 mm isolering.............................
Markarbeten med yttre VA, 150 mm singel, kranplats.....................................
Grundmålad ytterpanel inklusive skarvar och ändträ.......................................
Installationszon i yttervägg för enkel rör- och kabeldragning........................
Dubbelt skivmaterial på alla väggar ........................................................................
Innerväggar isolerade och vitmålade.......................................................................
Invändig rumshöjd 2,55 m...........................................................................................
Energifönster med värmeisoleringsvärde 1,0........................................................
Aluminiumbeklädda fönster i 12 olika kulörer.....................................................
Täthetsprovning vid totalentreprenad....................................................................
Markvärme och mekanisk frånluftsventilation. ..................................................
Kombiberedare; snygg installation och rikligt med varmvatten....................
Skjutdörrar som döljer teknikinstallation ..............................................................
Undertak av råspont .....................................................................................................
Takpannor i 6 olika kulörer.........................................................................................
Plåtdetaljer i 7 olika kulörer........................................................................................
Ytterdörrar i 7 olika modeller i valfri kulör ..........................................................
Utvändiga trappor av trall............................................................................................
Solida innerdörrar i 5 valfria utföranden................................................................
1-stavsgolv i mattlackad ek..........................................................................................
Fönsterbänkar i massiv ek eller vitmålad träfiberskiva......................................
Innertrappa helt i ek eller med vitmålade delar och 3 olika räcken.............
Exklusiva kök, 2 luckor i 10 kulörer och underlimmad ho.............................
Mjukstängande draglådor med ”Designbox” under ugn och häll.................
Sopsorteringslåda och infrästa spotlights under överskåp...............................
Rostfria hushållsmaskiner med induktionshäll i kök.........................................
Helkaklade badrum och wc/dusch..........................................................................
Exklusiva badrumsinredningar i flera kulörer och ek .......................................
Duschhörna med flera alternativ på profil och glas. .........................................
Tvättmaskin och kondenstumlare.............................................................................
Tvättbänk med nedfälld ho.........................................................................................
Klädskåp i sovrum och skjutdörrsgarderober enligt ritning............................
Multimediaskåp minimerar synliga sladdar till teknikprylar...........................
Personlig konsultation hos köksleverantör............................................................
Personlig konsultation hos kakelleverantör...........................................................
10-årig Nybyggnads- och Färdigställandeförsäkring ........................................
1-årig Villaförsäkring......................................................................................................
Intelligent hemlarm under byggtid och 1 år efter inflyttning.........................
Container för byggsopor..............................................................................................
Slutstädning.......................................................................................................................
Skötselanvisning via app...............................................................................................
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