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Karlsonhus Ekomer
Standard och tillval 2015-04-01
Karlsonhus levererar hus efter kundens önskemål. Detta dokument visar vad som
ingår enligt vår standardiserade leveransdeklaration. Att välja till och välja bort
produkter är fullt möjligt. Färger och utförande på bilder i detta dokument kan
avvika mot leveransdeklarationen. Likaså kan bilder som visar utförande i olika
Karlsonhus avvika mot standard. Vad som ingår i just ditt offererade hus ser du i
leveransdeklarationen och den för ditt hus specifika PM.

1

2015-04-01

Version 1

Fönster
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Våra standardfönster kommer från
Elitfönster och som tillval
erbjuder vi RM fönster.
U-värde 1,0
För mer inspiration och
information besök:
www.rm.se
www.elitfonster.se

Standard: Elit Pine Trä,
3-glas, som utåtgående
glidhängda H-fönster.

Tillval: Elit Xceed Alu ,
3-glas, som utåtgående glidhänga H-fönster.

Tillval: Elit Xceed excellent om utåtgående
glidhängt H-fönster.
Självrengörande och
solskyddsglas. AluTech
aluminiumbeklädd utsida. U-värde 0,9.

Standard: Till samtliga fönstermodeller finns fasta fönster. A-ritning anger vilka fönster som är öppningsbara och vilka som är fasta.

Standard: Fönsterdörr i
princip av samma modell som fönstren.

Tillval: Elit Retro som
utåtgående fönster.
Gammaldags stil med 3–
glas.

Standard: Samtliga
fönstermodeller är vitmålade som standard.

Standard: Beslagspaket
nr 5 ingår till samtliga
fönsterdörrar. Invändigt
och utvändigt handtag
förberett för låscylinder.

Standard: Barnskyddande vädringsbeslag, beslagspaket nr 9 ingår till
samtliga sidohängda
fönster.
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Tillval: Antikprofil finns som
tillval till samtliga modeller.

Standard: Glidhängt fönster.
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Tillval: Genomgående post.

Standard: Löstagbara smala
spröjs enligt A-ritning.

Standard: Fast fönster.

Tillval: Sidohängt fönster.

Tillval: Traditionella fönster från RM.
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Takpannor
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Våra takpannor kommer
från Benders.

För mer inspiration och
information besök:
www.benders.se

Standard: 2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor från Benders.
från Benders.

Standard: T-Röd.

Tillval: 1-kupiga ytbehandlade betongtakpannor från
Benders.

Tillval: Röd.

Tillval: Svart.

Tillval: Takpanna för
modern arkitektur från
Benders.
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Utvändig plåt
Vår utvändiga plåt kommer från Plannja.

För mer inspiration och information besök:
www.plannja.se

Ränndalsplåt och övrig fasadplåt.
Standard: Svart eller brunröd beroende på takfärg.

Takavvattning (hängrännor och stuprör, vindskiveplåt) samt fönsterbleck.
Standard: Klarvit
Tillval: Silvermetallic, brunröd och
svart..
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Ytterdörrar
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Våra ytterdörrar kommer från
Inwido. Till samtliga dörrar ingår
lås Assa 2002 cylinder och trycke i
matt krom Assa 1956 MCH samt
vit dörrbroms.

För mer inspiration och
information besök:

www.diplomatdörren.se

Standard: Trycke i mattkrom Assa 1956 samt
lås Assa 2002.

Vår standarddörr heter Anita G. Dörren är
vitmålad och levereras med cotswoldglas.
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Standard: Anita PG
vitmålad dörr från
Bordörren med
cotswoldglas.

Tillval: Nike Pardörr

Parytterdörr med
stående dekor och
en extra djup profil
som flirtar med funkis. Fyra små, kvadratiska klarglas per
sida vilket ger dörren
en modern karaktär.
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Tillval: Anita tät
vitmålad i klassisk stil
med utvändigt lisverk.

Tillval: Nike

Ytterdörr med stående dekor och en extra djup profil som
flirtar med funkis.
Fyra små, kvadratiska klarglas vilket ger
dörren en modern
karaktär.

Tillval: Molly:
Tillval: Julia

Ytterdörr i klassisk stil med
spårfräst dekor samt halvcirkelformat cotswoldglas med
dekorspröjs.

Ytterdörr i modern stil utan
dekor. Byggd på laminatskiva
som är extra väderbeständig
och formstabil. Steppat klarglas med limmad glaskassett,
välj mellan glasram i svart eller silver. Rostfri sparkplåt.
Dörren finns även i vitt
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Garagedörrar
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i
Våra dörrar till garage och förråd
kommer från bordörren och våra
takskjut po rta r

k o mm e r

f rån

crawford.

För mer inspiration och
information besök:
www.crawfordcenter.se

Standard: Takskjutport
G 60 Line från Crawford.

Standard: 10-21
vitmålad.

Tillval: 10-21 G vitmålad med fabrikantens
standardglas.
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Innerdörrar
Våra innerdörrar kommer från Diplomatdörren och är
brandklassade där så krävs. Karmarna levereras obehandlade för målning på plats.
För mer inspiration och information besök:
www.diplomatdörren.se

Standard: Klassiskt dörrtrycke och nyckelskylt i
mattkrom.

Massiv 3
Standard: En klassisk

spegeldörr med ram och
speglar av massivt trä.
Välj mellan vitmålad eller
obehandlad furu som du
kan olja, lasera eller
lacka i valfri nyans. Den
obehandlade finns även
med format och gångjärn
anpassat för dörrkarmar
av gammal standard.
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Tillval:
Kompakt 4

Klassisk innerdörr
med formpressad yta
och kärna av massiv
board. Vitmålad som
standard men finns
också i valfri kulör.

Tillval:

Contur tät,

Slät innerdörr i populär modell. Välj mellan valnöt, ek eller
valfri kulör

Tillval: Dörrtrycke i
svart och mattkrom,
nyckelskylt i mattkrom.
OBS bilden visar krom.
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Tillval:
Massiv SP8

En klassisk spegeldörr av massivt trä
och härdat klarglas
med dekorspröjs. Välj
mellan vitmålad eller
obehandlad furu som
du kan olja, lasera
eller lacka i valfri nyans.

Tillval:
Kompakt linje,

Innerdörr i modern
stil med tvärgående
dekorspår och massiv kärna. Vitmålad
som standard men
finns också i valfri

Tillval: Långskylt samt
dörrtrycke i mattkrom.
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Köksinredning
Köksinredning från Ballingslöv ingår med
överenskommen summa.
För mer inspiration och
information besök:
www.ballingslöv.se
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Garderober
Våra garderober om så önskas kommer från Ballingslöv
och våra skjutdörrsgarderober levereras av Elfa Lumi.
För mer inspiration och information besök:
Www.ballingslöv.se
www.lumi.se

Standard: Vit med vit knopp. In- och utvändigt målade. Färdigbehandlade vita socklar
och takanslutning upp till 2,5 meter.

Tillval: Skjutdörrsgarderob Excellent med
vit folie och silverprofiler, vit inredning modell 450 från Elfa Lumi. Dörrarna kan snedkapas för anslutning till snedtak.
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Till ditt badrum ingår badrumsinred-
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Badrumsinredning

ning Tidan från Aspen

För mer inspiration och
information besök:
www.aspenbad.se

Standard: Badrum. Tidan underskåp 90 cm. Art 40236 inkl. tvättställ. Ram ek med mjukstängande
lådor. Spegelskåp inkl. eluttag. Art

Följande luckval finns mot prisjustering.
Standard: Ramspegel Ek.
Tillval: Ekfanér.
Tillval: Vit ramspegel.
Tillval: Ramspegel svart ek.
Tillval: Valnötsfanér.
Tillval: Vit.

Standard: WC/Dusch. Tidan underskåp 60 cm. Art 40136 inkl.
tvättställ. Ram ek med mjukstängande
lådor. Spegel med ljusramp inkl
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Trappor
Våra trappor kommer från ATAB-trappan.
För mer inspiration och information besök:
www.atab-trappan.se

Standard: Vitmålad trappa utan sättsteg
med plansteg och handledare i oljad ek.
Räcke i stil med trappa.

Tillval: Vitmålad trappa med vita sättsteg
vid stängt utrymme under trappa. Plansteg och handledare i oljad ek. Räcke i
stil med trappa.

Tillval: Trappa helt i ek utan sättsteg
med räcke i stil med trappa.

Till samtliga trappor levereras:
Stolptopp D
Stolpe nr. 12
Handledare nr. 7
Räckesståndare nr 12
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Listverk och foder
Listverk och foder anpassas efter byggnadsstilen
på ditt hus. Viss avvikelse
på profiler kan förekomma.

Taklister

Standard: Skugglist allmoge
i obehandlad furu.19x53.

Tillval: Slät hålkälslist 12x56 i
obehandlad furu.

Fönster och dörrfoder

Standard: Allmoge
15x69 mm i obehandlad furu.

Tillval: Slät 12x56
mm i obehandlad
furu.

Standard: Allmoge
15x95 mm i obehandlad furu.

Tillval: Slät 12X56
mm i obehandlad
furu.

Golvsockellist
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Innertaks och bastupanel
Tillval: Evedel Classic
12x95 mm i obehandlad furu.

Tillval: Evedal Pärlspont
12x95 mm i obehandlad furu.

Tillval: Evedal bastupanel
12x70 mm i obehandlad gran.

Fönsteromfattningar och fönsterbänkar

Standard: Fönsteromfattningar 17 mm i massiv furu med profilerad framkant.
Massiva fönsterbänkar i furu med profilerad framkant för inbyggnad i nisch.
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Vårt standardgolv kommer från Kährs, men i Ekomers
övervåning är det från Baseco. Till samtliga torra utrymmen ingår trägolv.
För mer inspiration och information besök:
www.kahrs.com
www.baseco.se

Standard bottenvåning: Ek Siena är en mattlackad 3-stav med små
färgvariationer. 15mm

Baseco classic White. Ett massivt furugolv
behandlat med lut och vitpigmenterad olja.
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Tillval botten- och övervåning: Ask Gothenburg är en
lackad 2-stav som uppvisar askens naturliga färgvariationer. 15 mm.

Tillval botten- och övervåning: Ask Stockholm är en
lackad 3-stav med måttliga färgvariationer. 15 mm.

Tillval botten- och övervåning: Ek Hampshire är en mattlackad planka / 1-stav i rustik stil med ekens alla färgvariationer. 15 mm.

Tillval botten- och övervåning: Ek Heidelberg är en mattlackad 3-stav med ekens naturliga färgvariationer. 15 mm.
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Tillval botten- och övervåning: Ek Verona är en mattlackad 2-stav med ekens naturliga färgvariationer. 15 mm.
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Hushållsmaskiner

Våra Hushållsmaskiner
kommer från Miele.
Som standard ingår ett
paket med beiljlantvita
produkter och som tillval
finns ett paket med rostfria produkter.

Standard:

H 2661 BV
Ugn 76 liter.
FN 128275 + K 11820 SD
Vitt frys- och kylskåp med heltäckande
frontsidor.

KM 6115
Induktionshäll med fyra
kokzoner.

G 4212 BV
Diskmaskin 14kuvert.

M 6032 BV
Mikrovågsugn för inbyggnad.

2015-04-01

Version 1

21

Tillval: Miele rostfritt paket

G 4912 SCU
Diskmaskin 124kuvert.

H 2661 B
Ugn 76 liter.

FN 12827 SEDT+ K 12820 SEDT
Rostfritt frys– och kylskåp med heltäckande frontsidor.

M 6032
Mikrovågsugn för inbyggnad.

KM 6115
Induktionshäll med fyra
kokzoner.
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Tillval: Miele tillvalsprodukter.

KM 2356
Gashäll

DGC 6600
Ångugn med ugnsfunktion XXL
68 liter

Soul RX 1
Robotdammsugare

CVA 2401 VIT/RF
Kaffemaskin för bönor.

DG 6401 VIT/RF
Ångkokare 38 liter.

2015-04-01

Version 1

23

Standard: Miele tvättmaskiner och torktumlare.

W PA 110 Classic
Tvättmaskin med skontrumma.
7 kg.

T DA 150 C
Torktumlare med skontrumma. 7 kg.

Tillval: Miele tvättillbehör.
WTS 510
Sockelfundament. 35 cm, utdragbart.

B 2847
Fashion Master Ångstryksystem inkl, Steamer för
hängande kläder.

WTV 414
Byggsats för pelarmontering.
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Värme och ventilation
NIBE levererar en komplett lösning för värme och ventilation.
För mer inspiration och information besök:

www.nibe.se

Värmepump Standard:
NIBE F750 är en värmepump av den nya generationen. Den är utvecklad
för att möta de nya hårdare byggreglerna. Passar för hus upp till 200 m²
med vattenburen radiatorkrets eller golvvärme.

NIBE SAM 40 tillluftsaggregat ger huset en skön styrd ventilation över alla
årstider.
Nedan ses principen för rördragningen
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Tillval: Solceller
EKOMER förordar
- Med solceller producerar du din
egen el ex för värmepumpen, så du
kan i princip säga att et är ett nollenergihus.
- Välj melllan 3, 5 eller 10 kW.
- Luft/Vattenvärmepump alt. Berg-/

Tillval: Markkollektor
EKOMER förordar
-På sommaren så kyls luften genom marken, vilket der dig
behagligare inomhusklimat riktigt varma dagar.
-På vintern ske en förvärmning som besparar dig ett antal
kWh.

Markröret fäggs lutande och
förses med rensbrunn

2015-04-01

Version 1

26

Tillval: Inteligent ackumulatortank
EKOMER värmesystem
- Ackumulatortanktank ex. 500 liter
- SOLPANELER ex 4 kvm Vakuum, Plana
- Luft/Vattenvärmepump alt. Berg-/
markvärme.


Styrd från- och tilluftsventilation, aggregat från Alig ventilation.

EKOMER fördelar
Kan kombineras med sol, biobränsle, ge god
möjlighet att styra din externa fröbrukning av
energi.

Tillval: Vakuum eller Plana solfångare
intelligent ackumulatortank

Vattenmantlad ved kassett för inmurning ger upp till 17 kW
Till höger visar en kassett inmurad

Tillval: Vattenmantlad pelletskamin Kelly inklusive
anpassat installationspaket.
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VVS-artiklar
Våra VVS– produkter kommer från Ifö och INR.
För mer inspiration och information besök:
www.ifo.se
www.inr.se

Standard: Ifö BK-16. Badkar i vit emaljerad plåt.
1600x700 mm.

Tillval: Ifö. Hörnbadkar HBK – 1380 i vit emaljerad
plåt. 1380x1380 mm.

Tillval: Porfyr lejontassbadkar 1570x780 mm. Vit.

Tillval: Ifö Santiago bubbelbadkar i vit stålplåt
med två olika massagesystem och värmare.
1380x1380 mm.
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Standard: INR Niagara.
Duschväggar i silver/
klarglas.

Standard: Handuks tork LVI TF
45 Kromad. För
elanslutning.

Standard: Ifö CAB 10. Tvättbänk med bänkplan i mönstervalsad rostfri plåt.
Tillval: Ifö CAB 12 med plats
för tvättmaskin. Som tillval
kan också valfri inredning
från Ballingslöv erbjudas.
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Standard: Ifö Sign
6860. Golvmodell.

Tillval: Ifö Sign
7322. Tvättställ med
konsoler och vattenlås.
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Tillval: Ifö Sign 6893.
Vägghängd WC-stol
med synlig cistern.

Tillval: Ifö Sign
6875, WC med icke
synlig cistern, inklusive WC-element
1100 och frontlucka
i mattkrom.

Vid val av vägghängd WC med icke synlig cistern byggs en hylla
bakom WC. Detta gäller även vägghängd WC med synlig cistern
om den placeras mot yttervägg.

Tillval: Bastuaggregat
TYLÖ Sport.

Tillval: Bastudörr DGM-72
190 med rökfärgat glas.

2015-04-01

Version 1

Blandare
Våra blandare kommer från Gustavsberg.
För mer inspiration och
information besök:
www.gustavsberg.se

Standard: GBG 214043 Nautic
tvättställsblandare med silpluggventil.

Standard: GBG 204096 Nautik köksblandare med hög
pip och avstängning.

Standard: Nautic Badkarsblandare med termostat..
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Tillval: Takdusch komplett
med handdusch.

Standard: Nautik duschset
med tvålkopp.

Standard: Nautic duschblandare med termostat.
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Utvändiga detaljer
Det är detaljerna som gör helheten. Och då menar vi inte enbart det estetiska.
Uppenbara detaljer som spetsiga stolplock, bleck över fönsterfoder med uppvik och
kraftiga vindskivor är exempel på detaljer som gör att ditt hus bättre klarar väder och
vind. Huset döljer också mängder av detaljer som inte är lika synliga men som tillsammans med de synliga detaljerna utgör KarlsonHus främsta kännetecken.
På din husritning kan du se vilka synliga detaljer som ingår till ditt Karlsonhus.

Centraldammsugare
Vår centraldammsugare kommer från Canvac.
För mer inspiration och
information besök:

Standard: Canvac Q Smart Outblow.
En kompakt, kraftfull och lättplacerad centraldammsugare. Ansluts till
fast rörsystem med suguttag.
Dammpåsar i syntetmaterial köps i
fackhandel och är enkla och smidiga att byta.
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