
Tillvalslista för 

Lassagården, Trädgårdsstaden Hus _____________ 190617

Med reservation för ändringar, alla priser är inklusive moms.

Måleri 

�      Nordsjövit 0 kronor

          

Golv 

�      Trestavs mattlackad ekparkett 0 kronor

�      14 mm 3-stavs ekparkett under trappan, där det annars är en målad yta 400 kronor/kvadratmeter

Kök        

�      Kök standard med vita inbyggnadsvitvaror, exklusive micro. 0 kronor

�      Kök standard med vita inbyggnadsvitvaror, inklusive micro 3 900 kronor

�      Vitvaror nivå 1  (lika standard) rostfritt 9 800 kronor

�      Vitvaror nivå 2 rostfritt 11 000 kronor

�      Vitvaror nivå 2 vit 12 000 kronor

�      Fläktkåpa Apollo Trend, rostfri 4 300 kronor

�      Fläktkåpa Nova Trend, rostfri 4 650 kronor

�      HTH-kök _____________ kr

�      Takanslutning kök, arbetskostnad (+ kostnad från HTH) 4 500 kronor

�      Belysningsarmatur under överskåp 0 kronor

�      El till 7 spots under överskåp (+ kostnad från HTH) 7 000 kronor

�      Dimmer till egen lampa över köksbord 1 500 kronor

�      Spotar i köksgång, 4 st 7 500 kronor

�      Spotar över köksbord, 4 st 7 500 kronor

�      Köksblandare Gustavsberg Nautic 0 kronor

Kakel i kök



�      vit blank 30x10 satt rakt 0 kronor

�      vit blank 30x10 satt i halvstensförband 900 kronor

�      vit matt 30x10 satt rakt 0 kronor

�      vit matt 30x10 satt i halvstensförband 900 kronor

Hall/sluss 

 Fyra ledspotar i tak i hall, två i hall/sluss 9 500 kronor

 Dimmer till egen hallbelysning 1 500 kronor

 Komfortvärme i hall/sluss 8 200 kronor

Klinker i hall/sluss 0 kronor

�      svart

�      grå

�      brun

�      beige

Wc/dusch

�      Tvättställsblandare Gustavsberg Nautic 0 kronor

�      Tvättställ Alterna     0 kronor

�      Vanlig wc-stol Gustavsberg Nautic 0 kronor

�      Högre wc-stol 3 500 kronor

�      Badrumsskåp med belysning 0 kronor

�      Kommod Ella Alterna vit 5 500 kronor

�      Spegelskåp Ella Alterna vit, med belysningsramp 5 000 kronor

�      Kommod Ella grå trälasyr 5 500 kronor

�      Spegelskåp Ella Alterna grå trälasyr, med belysningsramp 5 000 kronor

�      Komfortvärme i golv 9 500 kronor

�      Fyra ledspotlight i tak 7 800 kronor

�      Takarmatur plafond 0 kronor

�      Handdukstork Pax Tango 5 900 kronor

�      Handdukstork Pax TR65 2 500 kronor



�      Handdukskrok 0 kronor

�      Toapappershållare 0 kronor

�      Duschdraperistång 0 kronor

�      Duschset standard 0 kronor

�      Takduschpaket Gustavsberg G1 3 500 kronor

�      Alterna duschhörn rund frostad 90x90 8 000 kronor

�      Alterna duschhörn rund klar 90x90 8 000 kronor

�      Alterna duschhörn rund gråtonad 90x90 8 000 kronor

�      Duschblandare Gustavsberg Nautic 0 kronor

Klinker i wc/dusch                            0 kronor

�      svart

�      grå

�      brun

�      beige

Kakel i wc/dusch

�      vit blank 40x25 satt rakt                          0 kronor

�      vit blank 40x25 satt i förband 3 000 kronor

�      vit matt 40x25 satt rakt       0 kronor

�      vit matt 40x25 satt i förband 3 000 kronor

Wc/bad    

�      Tvättställsblandare Gustavsberg Nautic 0 kronor

�      Tvättställ Alterna 0 kronor

�      Vanlig wc-stol Gustavsberg Nautic

�      Högre wc-stol 3 500 kronor

�      Badrumsskåp med belysning 0 kronor

�      Kommod Ella vit 5 500 kronor

�      Spegelskåp Ella Alterna vit, med belysning 5 000 kronor

�      Kommod Ella grå trälasyr 5 500 kronor

�      Spegelskåp Ella Alterna grå trälasyr, med belysning 5 000 kronor

�      Komfortvärme i golv 9 500 kronor



�      Fyra ledspotlight i tak 7 800 kronor

�      Takarmatur plafond 0 kronor

�      Handdukstork Pax Tango 5 900 kronor

�      Handdukstork Pax TR65 2 500 kronor

�      Handdukskrok 0 kronor

�      Toapappershållare 0 kronor

�      Badkar med ¾ front      0 kronor

�      Duschdraperistång vid badkar 0 kronor

�      Badkarsblandare Gustavsberg Nautic 0 kronor

�      Duschset standard 0 kronor

�      Takduschpaket Gustavsberg G1 3 500 kronor

�      Alterna duschhörn rund frostad 90x90 om du inte väljer badkar 4 090 kronor

�      Alterna duschhörn rund klar 90x90 om du inte väljer badkar 4 090 kronor

�      Alterna duschhörn rund gråtonad 90x90 om du inte väljer badkar 4 090 kronor

Kakel i wc/bad

�      vit blank 40x25 satt rakt 0 kronor

�      vit blank 40x25 satt i förband 3 000 kronor

�      vit matt 40x25 satt rakt 0 kronor

�      vit matt 40x25 satt i förband 3 000 kronor

Klinker i wc/bad 0 kronor

�      svart

�      grå

�      brun

�      beige

Tvätt och teknik

Klinker i tvätt och teknik 0 kronor

�      svart

�      grå

�      brun

�      beige



Ute     

�      Plattor på baksida i altanläge, istället för gräs. 18 500 kronor

�      Grusad yta i altanläge, istället för jord och gräs 0 kronor

�      Vattenutkastare för till exempel trädgårdsslang på baksida 7 485 kronor

Övrigt

�      Innerdörrar vita släta 0 kronor

�      Vita innerdörrar ram Stina 8 476 kronor

�      Fyra ledspotlight i tak i vardagsrum om extra sovrum, plan 1        8 500 kronor

�      Fyra ledspotlight i tak i tv-rum, plan 2 8 500 kronor

�      Åtta ledspotlight i tak vardagsrum, plan 1 14 070 kronor

�      Dimmer till egen belysning i vardagsrum mot kök, plan 1 1 500 kronor

�      Dimmer till egen belysning i vardagsrum mot trappa, plan 1 1 500 kronor

�      Dimmer till egen belysning i tv-rum, plan 2 1 500 kronor

�      Extra innervägg för sovrum enligt ritning, plan 1 36 750 kronor

�      Extra innervägg för sovrum enligt ritning, plan 2 27 925 kronor

Listan är omfattande. Ett val tar ibland ut ett annat. 

Om du till exempel väljer plafond 0 kronor i wc/bad kan du inte också välja fyra ledspots i wc/bad, och tvärtom. 

Ottossons är vår leverantör av klinker och kakel. Kontaktperson är Tim.

HTH är vår leverantör av kök. Kontaktperson är Anneli.

Jag ser fram emot era frågor och träffar er gärna för att tala tillval. Ni är alltid välkomna med frågor per telefon eller mejl.

Maria Larsson 010 498 42 37 

maria.larsson@skeppsviken.se


