Priset för Balans vinkel valm kostar 3 142 000kr
I priser ingår material enligt följande.
Detta erbjuder vi invändigt:
Frånluftvärmepump Nibe 730.
•

Miele vitvaror med induktionshäll

•

Vita massiva innerdörrar

•

Vedum badrumsmoduler i både bad och WC

•

Inbyggnadskök m. softstängning med bl.a. micro, häll och ugn

•

Väljer du en billigare lucka så får du alltid full kompensation tillbaka

•

Underlimmad diskbänk i kök

•

Alla skjutdörrsgarderober och garderober ingår

•

Massiv ek trappa

•

Kassettbjälklag mellan våningarna med Kertobalk, (inkl. stegljudsisolering) formstabil och
starkare än vanligt trä

•

13mm eklamell golv i alla torra utrymmen

•

Isolerade innerväggar

•

Duschväggar som standard i både bad o wc

•

Rostfri spiskåpa i kök

•

Mycket prisvärda färg- och tapetpaket och keramik paket (Höganäs & Konradsson) av högsta
kvalitet

•

Fönsterbänkar i marmor och kakel i smygar där du har kakel i bad och wc

•

Installationsritningar ingår

Här är några exempel på utvändig kvalitet Eksjöhus erbjuder dig som vill köpa färdigt hus.
Eksjöhus, utvändig kvalitet:
•

28 mm foder, knutar, vindskivor med mera

•

21 mm slätspont i luckor till undertak

•

Gavelutsprång i grundmålat utförande

•

Takfot synlig i grundmålat utförande

•

2-skikts yttervägg med 240 mm isolering grundmålad som ger en tät och energieffektiv vägg

•

Träfiberskiva på insida yttervägg bakom gipsen

•

Takpannor med extra ytskydd, Jönåker Protector ingår i fyra valbara färger

•

300mm isolering under plattan på mark

•

Platta på mark med golvvärme och vattenradiatorer till övervåningen

•

Aluminiumbeklädda fönster med U-värde 1,0

•

I priset även:

•
Betong platta på mark inkl. 1 ton fyllnadsmassor per kvm platta, avtäckning av
marken, dränering, 10 lpm Vatten, El och avlopp, Radonslang samt Stenkista
•
All montering av huset och de delar som ingår i order specen inkl. mobilkran,
ställningar, sopcontainers samt förbrukningsmaterial
•
Målning ingår med invändig målning av tak och lister. Målade väggar alt. Tapeter
ingår med Decorama och Borosan med ett värde på 130:-/rulle.
•
Plattsättningen ingår med material värde på 280:-/kvm både kakel och klinkers.
Montering av kakel och klinkers är baserat på rak sättning med följande mått: Kakel 15x15 till 25x40
samt 10x10 på nät, 15x15 och 20x20 ovan diskbänk
Klinkers 15x15, 10x20, 20x20 samt i torrt utrymme även 30x30cm
Vi hjälper sedan till med bygglov och all pappershantering samt projektering.
Övriga kostnader så som sk. byggherrekostnader ingår ej i dessa priser.
Se även standard o tillval på följande länk http://www.eksjohus.se/standardotillval/index.html

