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Bilder i denna broschyr kan visa miljöer med tillval utöver standard.
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SID 12

KÖK

Köket är en samlingsplats för familj, släkt och vänner. I grundutförandet har vi valt att leverera lucka Maja i kulör F20 vit från Vedum, men
du kan välja ur i hela Vedums sortiment mot prisjustering. Bilden
visas med tillval.

Diskbänksplåt Intra Horizon 615 SH-LR
Bänkskiva Zeus Antrazit 7486D, rak kant

Blandare Nautic, krom

Handtag 31078
matt krom
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VITVAROR

DISKMASKIN G 4930 SCU

KYL/FRYS KFN 29132 WS

•
•
•
•
•
•
•

Utförande i vitt
Ingen is på frysta livsmedel, ingen avfrostning
Förvaring där det passar bäst – DynaCool
Maskindiskbara dörrhyllor
Bekvämt och enkelt att öppna
Höjd 201 cm
Energieffektivitetsklass A++

•
•
•
•
•
•
•

Utförande i briljantvitt
ThermoSpar sparar energi
3D besticklåda
Enkel öppning och stängning
Utmärkt resultat med bara 6,5 liter förbrukning
Diskkorgar håller allt på sin plats
Energieffektivitetsklass A++

INDUKTIONSHÄLL KM 6115

SPISFLÄKT DA 3366

•
•
•
•
•
•
•

Utförande i rostfritt
Elegant design med 60 cm bred platt fläktskärm
430 m³/h i intensivläget
Effektivt fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
Säker och enkel rengöring
Kan drivas med både frånluft och kolfilter
Energieffektivitetsklass C

INBYGGNADSUGN H 2161-1B

•
•
•
•
•
•
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Utförande i briljantvitt
7-segmentsdisplay med vred
Extra enkel rengöring
Färre fingeravtryck och enklare rengöring
Sval front skyddar mot brännskador
Energieffektivitetsklass A+

•
•
•
•
•
•

Induktion
Enkel manövrering med EasyControl Plus
och timer
Attraktiv design med ram runtom
Fyra kokzoner
Kortast möjliga uppkokningstider
Perfekt tillagad mat med varmhållningsfunktion

TRAPPA OCH GOLV

Trappan är en av husets största möbler. Därför har vi valt att leverera en vitlaserad
furutrappa - Solid 4.4.1 - som standard.
På vissa husmodeller är vitlaserad loftspartrappa eller loftstege som standard i stället för trappa, se säljritning.
Golvet är en trevlig inredningsdetalj
som ska vara både snygg och slittålig. Det är därför som vi levererar
Kährs Siena 15 mm lackad ekparkett till samtliga torra utrymmen i
huset.
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DÖRRAR

Dörren är det första som möter dig när du kommer hem, så det är kanske värt att tänka till på denna lilla detalj. Säljritningen visar vilken dörr som är standard för respektive husmodell.

Ytterdörr Vega
835G, klarglas

Ytterdörr
Lejonet 801

Ytterdörr Björnen
848G, klarglas

Innerdörr
Easy GW, vit

Dörrhandtag Hoppe Stockholm F1 alusilver
med kvick-i-sprint. Låssystem Assa 2002.
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FÖNSTER

ELIT ORIGINAL TRÄ

Vi levererar träfönster tillverkade av
lamellimmad, fingerskarvad svensk
furu, med rötskydd och högklassig
fabriksmålad ytbehandling i vitt. Bra
isoleringsförmåga med U-värde 1,3
som standard.
Öppningsbara fönster levereras med
handtag, fönsterdörrar levereras med
invändigt handtag samt inkl invändig
låscylinder.

SPRÖJS

Löstagbar dekorspröjs i kompositmaterial ingår som standard där säljritning
så visar, i smal eller bred variant. De är
placerade på fönstrets utsida och kan
tas av vid fönstertvätt. Som tillval kan
genomgående fast post väljas.

FÖNSTERBÄNKAR

Vi levererar fönsterbänkar i grå Kinnekullekalksten som bryts och tillverkas inte långt från vår fabrik i Götene.
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BAD OCH WC
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Free tvättställspaket i vitt. Spegel med belysning samt eluttag 230V i kommod. Observera att bilden visar kommod med
bredd 915 mm, standard i VärsåsVillan är 615 mm.

Tvättställsblandare Nautic
krom

Duschset Nautic
krom

WC-Stol Gustavsberg
Nautic 1500 Hygienic
Flush

Duschvägg Linc Angel 90x90
Duscblandare Nautic krom
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ÖVRIGT EXTERIÖRT
TAK

Tvåkupig behandlad takpanna,
20024 tegelröd eller 20028
mellangrå.
Tak med mindre än 14 graders
lutning levereras med underlagspapp.
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PLÅTSATS

Silvermetallic nr PL45 eller vit nr PL80.
Takhuvar ingår under förutsättning att takpannor ingår i
leveransen.

UTVÄNDIG MÅLNING

Panelen levereras grundmålad.

11

VÄGGKONSTRUKTION OCH PANEL

Tomrör och dosor för
elinstallationer

13 mm gips
Plastfolie
45x170 mm
isolerat regelverk
Vindpapp

P-130
21x145

21 mm panel
28x70 mm spikregel

VÅR ENDA STANDARD – DEN HÖGSTA

P-11
Det som en gång kallades sommarstuga
har idag om-

21x147 tid året om – till
vandlats till ett hus där du tillbringar
ett fritidshus. Regelverket för fritidshus är inte lika hårda
som för villor, enligt Svensk Standard. På VärsåsVillan
strävar vi ändå efter att uppfylla de höga kraven för att
säkerställa kvaliteten på våra fritidshus, och för att du ska
få ett bättre boende.
Det finns mycket som måste fungera. Till exempel måste
husen vara fuktsäkra och välisolerade. Vi bygger alla väggar i egen fabrik, vilket gör att vi hela tiden har kontroll
över fuktnivån och kan säkerställa kvaliteten. Vi kan då
vara trygga med att våra väggar klarar alla fuktförhållanden, både inifrån och utifrån. Vi färdigställer också
många detaljer i fabrik – så som montering av foder,
tätningar, genomföringar och plåtar - för att underlätta
vid monteringen av huset på plats. Detta är ett sätt att
P-11
garantera att husen blir tätaP-11
och att värmen bli kvar på
21x147
21x147
insidan.

PANELTYPER
LL-145

21x145 + 19x44
P130 stående modern panel, 21x144 mm.

P-130
P-130

21x145
21x145

P12 liggande modern panel, 21x147 mm.

P-12

21x147

LL145 stående klassisk panel,
21x145 resp. 19x44 mm.

LL-145
LL-145

21x145 ++ 19x44
19x44
21x145
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P-12

FAKTA
KÖK

Köksutförande enligt säljritning . Målad kökslucka
Maja vit, F 20 . 16 mm MdF-board med svagt rundad
kant och lättskött yta . Sockellist, passbitar och frisidor vit . Bänkskiva Zeus Antrazit 7486D rak kant .
Handtag nr 31078, krom cc 128 mm . Diskbänksplåt
Intra Horizon 615 SH-LR . Ettgreppsblandare Nautic
i krom med keramisk tätning, ecoeffekt och integrerad
diskmaskinsavstängning.
www.vedum.se
www.gustavsberg.com

VITVAROR

Kyl/Frys
Miele KFN 29132 D-WS, vit . Ingen is på frysta livsmedel . Ingen avfrostning med NoFrost .
DynaCool: förvaring av livsmedel där det passar bäst .
Maskindiskbara dörrhyllor . EasyOpen för enkel
öppning . Utförande i vitt . Höjd 201 cm . Energiklass
A++
www.miele.se
Inbyggnadsugn
Miele H2161-1B, briljantvit . 7-segmentsdisplay med
vred . Färre fingeravtryck och extra enkel rengöring .
Sval front skyddar mot brännskador . Energiklass A+
www.miele.se
Induktionshäll
Miele KM 6115 . Induktion . Enkel manövrering .
Attraktiv design med ram runt om . Fyra kokzoner .
Uppkokningsutomatik för varje kokzon .
Trestegs-restvärmeindikering för varje kokzon
www.miele.se
Diskmaskin
Miele G 4930 SCU, briljantvit . ThermoSpar sparar
energi . 3D besticklåda . Enkel öppning och stängning . Utmärkt resultat med bara 6,5 liter förbrukning .
Diskkorgar håller allt på sin plats . Energiklass A++
www.miele.se
Spisfläkt
Miele DA 3366, rostfri . Elegant, platt fläktskärm 60
cm bred . 430 m³/h i intensivläget . Effektiv fettfilter
med 10 skikt . Säker och enkel rengöring . Kan drivas
med både frånluft och kolfilter . Energiklass C
www.miele.se

INTERIÖRT

Trappa
Solid 4.4.1 . Vitlaserad furu . Utförande enligt husmodell
www.dromtrappor.se
Golv
Kährs Siena . Totalt 15 mm . Lackad ekparkett .
Woodloc-fog
www.kahrs.se
Dörrar
Dooria Easy GW, vit . Dörrhandtag Hoppe Stockholm i alusilver
www.dooria.se
Fönster och fönsterdörr
Elit Original Trä . Färdigbehandlade vita . U-värde 1,3
Löstagbar spröjs i kompositmaterial där säljritning så
visar . Fönsterbleck med plastbelagd plåt . Naturanodiserat handtag . Standardkulörer utan extra kostnad
Fönsterdörrar med invändig cylinder . Låsning i system med ytterdörrar . Fönsterbänk i grå Kinnekullekalksten
www.elitfonster.se
www.thorsbergsten.se

BAD OCH WC/DUSCH

Kommod
Free . Utförande i vitt . Utdragslådor . Spegel med
belysning . Eluttag i kommod
www.vedum.se
Duschvägg Linc Angel
90x90 cm . Väggar i klarglas . Mattborstade profiler
www.inr.se
WC-stol
Gustavsberg Nautic 1500 Hygienic Flush, vit
www.gustavsberg.com
Duschset
Gustavsberg Nautic, krom
www.gustavsberg.com
Duschblandare
Gustavsberg Nautic, krom
www.gustavsberg.com
Tvättställsblandare
Gustavsberg Nautic, krom
www.gustavsberg.com
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FAKTA
EXTERIÖRT

Produkter som tillhör standardutrustningen men
som ej finns med på bild.

Plåt
Färg PL45 silvermetallic eller PL80 vit. Takhuvar
ingår under förutsättning att takpannor ingår i leveransen.
www.plannja.se

Klädkammare
Vit hylla med klädstång.

Ytterdörr
Utförande enligt husmodell, vita:
Vega 835G klarglas
Lejonet 801
Björnen 848G klarglas
Björnen 848
Skytten 843G klarglas
Dörrhandtag Hoppe Stockholm F1 i alusilver . Kvicki-sprint . Lås Assa 2002
www.nordan.se
Utvändig målning
Panelen levereras grundmålad.
Utvändig väggvattenutkastare
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ÖVRIGT

Tak
Tvåkupiga ytbehandlade betongtakpannor . Färg
20024 tegelröd eller 20028 mellangrå . Tak med mindre än 14 graders lutning levereras med underlagspapp.
www.benders.se

Innertak
Vitvaxad slät träpanel 14x120 mm.

Listverk
Taklist 21x43 mm skugglist vitmålad
Golvsockel slät 12x69 mm vitmålad NCS 0502-Y
(ingår ej till wc, wc/dusch, bad, tvätt)
Innerdörrsfoder slät 12x56 mm vitmålad NCS 0502-Y
Smyglist till fönster och dörrar i vit färdigbehandlad
MDF-board
Ventilation
Mekanisk frånluftsventilation.

ANTECKNINGAR
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