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Vitvaror Electrolux: Spis EKC6011BOW, Micro EMM21000W,
Kyl-Frys EJ1800AOW, kolfilterfläkt
EFT6446/S, 5-års garanti
Tilläggspris: 18.300:-

Vitvaror Cylinda: Kombination
Tvätt/Tork FTTK4940, 5-års garanti
Tilläggspris: 8.100:-

Kakel / Klinker: Till kök Santana

Vitvaror Electrolux: Diskmaskin
ESF4500LOW, med läckskydd 45
cm, 5-års garanti
Tilläggspris: 5.700:-

10x20 vit blank, till WC/Dusch vägg
Wenbly 20x30 vit matt/blank, golv
Industry raw light 30x60 + 15x15
Tilläggspris: 6.400:-

Fuktspärr + fix + fog till kakel:

Vitvaror Electrolux: Kombination

Mira fuktspärr zon1, fix, fog
Tilläggspris: 4.400:El-golvvärme ”cabel kit 300”.
Tilläggspris: 3.600:-

Tvätt/Tork EWW168543W, 5-års
garanti
Tilläggspris: 11.000:-

Värmepump Electrolux: Vär-

Vitvaror Cylinda: Minikök 1200
MK120TPH, Micro 9794308, Kolfilterfläkt Popular, 5-års garanti
Tilläggspris: 14.100:-

Vitvaror Cylinda: Diskmaskin
DM205, 5-års garanti
Tilläggspris: 5.100:-

mepump EXH09HL1WE +
EXH09KL1WI inkl. 5 m rördragning
av kylrör, markstativ och
installation,
Tilläggspris: 21.500:-

Värmepump Electrolux: Kontrollbox till värmepump. Med fjärrkontrollen kan du styra värmepumpen från mobilen och få kontroll
över huset och även få reda på den
aktuella temperaturen och ev. strömavbrott.
Tilläggspris: 2.600:-
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Attefall hus ET35 Hagen med loft







Fritidshus
Tonåringens första egna lya
Studentboende
Extra stuga då tjocka släkten kommer på besök
Hyr ut och tjäna en slant
Relax, bastu, spa

Användningsområdena är många
Stomme eller fullt utrustad, du bestämmer själv leveransomfattning.
Pris standardleverans: 212.000:-

Hjultorget Västra

(Attefallhus skall var en fristående komplementbyggnad till en eller två bostadshus alternativt fritidshus,
max utvändig byggyta 25 m² max nockhöjd från medel marknivå 4 m, takutsprång max 0,5 m)

793 41 Insjön
Telefon: 0247-41 124
E-post: ake@arkos.se

OBS! Vi förbehåller oss rätten att ersätta med likvärdig
produkt om ovan angiven har utgått ur underleverantörs
sortiment.. Alla priser är inkl.moms, exkl. frakt
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Tillval / Utbyten:
Bandtäckt tak: Clix bandtäktplåt istället för takshingel.
Tilläggspris: 5.700:-

Standard leverans:
Grund: Betongplattor 50 mm tjocka, (placeras på
komprimerad grusbädd .
Bottenbjälklag: 50 mm Cellplast mellan betongplattorna, plastfolie, 45x170 tryckimpregnerad syll,
45x120 C24 golvbjälkar c-600 (vid WC/Dusch c-300)
med 120 mm stenullsisolering, 22 mm golvspånskivor, levereras som precut.
Ytterväggar från utsidan; 22x164 faspanel skyddsgrund vit, 28x70 spikregel, vindpapp, 45x120 C24
väggreglar med 120 mm stenullsisolering, plastfolie,
12 mm spånskiva, 13 mm gipsskiva, flexslang och eldosor monterade i väggarna, levereras i element
(10 st), vissa gipsskivor och faspanel levereras lös till
elementskarvar.
Fönster: Traryd 3-glas vitmålade F=fasta
Ö=horisontalhängda (H-fönster)
Ytterdörr: Traryd Homna vit med utvändiga foder är
monterade .
Innerväggar: Hjärtvägg i element, från ena sidan.
13 mm gips, 12 mm spånskiva, 45x70 regelstomme
med 45 mm isolering, löst levererad 12 mm spånskiva och 13 mm gips till andra sidan, vägg mot kök
och WC/Dusch i precut uppbyggnad lika hjärtvägg.
Stödbensvägg loft i precut lika övriga väggar, lucka
vitmålad till KLK.
Innerdörr: Dooria Addera vit.
Loftbjälklag: från undersidan 12 mm vit folierad
spånskiva, golvbjälkar 45x120 C24 c-600 med 45
mm stenullsisolering, 22 mm golvspånskiva,
levereras som precut.
Takbjälklag: från ovansidan: Takshingel svart,
Underlagspapp, 22 mm råspontstakluckor skyddsgrundade utanför yttervägg, hängskiva och vindskiva
22x145 skyddsgrund vit. Takåsar 45x220 C24 c-600,
limträbalk 90x180 i nock, limträpelare 90x90, luftspaltskiva, 195 mm stenullsisolering, plastfolie, 12
mm vit folierad spånskiva.
Plåt: svart fotplåt, övriga vita, fönsterbleck, vindskiveplåt, hängrännor, ränngavel, rännkrok, omvikningskupa, rörvinklar, mellanstycke, stuprör, svep
och utkastare, allt levereras löst.
Lister: invändig salningar av vitmålad MDF, sidofoder 12x42, under- och över- foder 10x42, golvsockel 10x42, snedtaklist alla vitmålade.
Golv: Vinyllocking med trämönster (klick golv 5 mm)
till Kök, Allrum och loft.
Övrigt: Loftstege med fäste och glidskydd, glasräcke
vid loft, Cylinderlås med handtag till ytterdörr och WC
beslag med handtag till innerdörr.
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Kök skåp alt 1a: Ballingslöv
Solid målad vit, bänkskiva
laminat rak kant, handtag Bollero
-128 rostfri look, diskbänksplåt
Intra UNI150WOH-WT, exkl.
vitvaror.
Tilläggspris:
23.400:LED belysning
2.600:Lucka prisgrupp 3, 410:Lucka prisgrupp 4, 1.490:Lucka prisgrupp 5, 2.320:Kök skåp alt 1b: Ballingslöv
Solid målad vit, bänkskiva laminat rak kant, handtag Bollero128 rostfri look, diskbänksplåt
Intra UNI150WOH-WT, med
plats för diskmaskin, exkl. vitvaror.
Tilläggspris: 21.900:Övriga tilläggspriser se alt 1a

Kök skåp alt 2a: Ballingslöv
Solid målad vit, bänkskiva
laminat rak kant, handtag Bollero-128 rostfri look, exkl. vitvaror.
Tilläggspris:
13.800:LED-belysning
1.600:Lucka prisgrupp 3, 360:Lucka prisgrupp 4, 1.300:Lucka prisgrupp 5, 2.010:Kök skåp alt 2b: Ballingslöv
Solid målad vit, bänkskiva
laminat rak kant, handtag Bollero-128 rostfri look, med plats för
diskmaskin, exkl. vitvaror.
Tilläggspris: 10.600:Övriga tilläggspriser se alt 2a

Garderob och städskåp:
Ballingslöv Solid målad vit,
handtag Bollero-128 rostfri look.
Tilläggspris: 9.300:-

El-paket: Elcentral 2-rader
med jordfelsbrytare, infälld
placeras i innervägg vid loftstege, handdukstork 40W
B=490 mm H=645mm
Tilläggspris: 4.100:VVS paket: Varmvattenberedare NIBE Eminent-R 100,
WC-stol, Tvättställ med kommod
blandare Mora MMIX,
Duschblandare Mora Cera ,
duschdraperi med stång,
duschsarg,
diskbänksblandare Mora Cera K5
Tilläggspris: 20.950:-
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