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Så här tänker vi...
Rörvikshus är en mindre och personligare hustillverkare. Vi anpassar oss efter era
drömmar, er plånbok och tomtens möjligheter när vi ritar och bygger er förstklassiga
drömvilla. Bekanta er gärna med vårt koncept.

VI GILLAR VÅRT HANTVERK

VI TAR HAND OM VÅRA KUNDER

Vi är en hustillverkare med starka hantverkstraditioner med snart
60 år i branschen. De flesta väljer Rörvikshus för vår filosofi att
kvalitén ska sitta på insidan. Vi har egen produktion i torra och
varma miljöer i småländska Rörvik. Snickarna i vår produktion har
lång erfarenhet och utför ett genuint hantverk.

Vi vet att ni har många frågor. Därför ger vi snabba besked och
låter er prata direkt med specialister. Får vi lämna ett kostnadsfritt
förslag ska vi göra allt för att leva upp till våra tre ledord; nära,
personligt och förstklassigt.

VI TYCKER OM VÅR ORGANISATION
Vi är tillräckligt små för att se till varje kunds behov och tillräckligt
stora för en effektiv produktion. Som exempel har vi egna arkitek
ter, projektörer och en marknadsavdelning som alla är samlade
på vårt huvudkontor i Rörvik.

VI TYCKER OM UTMANINGAR

VI GER TRYGGHET
Rörvikshus har hög kreditvärdighet. Våra hus tillverknings
kontrolleras av RISE (Research Institutes of Sweden). Vi kontrollerar
dessutom löpande varje hus, både projektering och tillverkning.
Rörvikshus är effektivt, lönsamt, växer snabbt och har koll på finan
serna, enligt Veckans Affärers och Bisnodes stora undersökning.
Med oss får du en trygg resa med ett gott resultat.

Vi anpassar husen precis som kunden vill ha det. Nästan allt är möjligt!
Våra egna arkitekter bidrar med lång och gedigen erfarenhet.

VI ÄR FÖRSTKLASSIGA
Rörvikshus är ett företag som gillar att ligga i framkant vad gäller
utveckling. Som exempel kan vi nämna våra ytterväggar som
håller absolut toppklass. Vi jobbar ständigt med att anpassa och
utveckla våra hus för framtidens krav.
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Välkomna att
forma ert hus
I denna katalog visas vår standard och våra valmöjligheter.
Här formar ni ert hus – allt från valet av tak till formen på
dörrhandtaget. Det är er personlighet och stil vi vill fånga.
Resultatet blir ett personligt hem av förstklassig kvalitet.

DENNA SYMBOL VISAR VAD SOM ÄR TILLVAL
DENNA SYMBOL VISAR VIKTIG INFORMATION
Alla våra hus utgår från samma standard.
Om inget annat anges i er offert är det aktuell
leveransdeklaration som gäller.

Överenskommelser
Överenskommelser mellan Rörvikshus Sweden AB:s
representanter och köpare får INTE förekomma.
Alla handlingar såsom köpeavtal och slutliga beställningar
ska skriftligt accepteras av Rörvikshus firmatecknare.

Innehållsförteckning standard och valmöjligheter
Tak & takdetaljer
Ytterdörrar
Fönster
Lister
Snickeridetaljer
Golv
Innerdörrar
Trappor

9
11
12
15
16
17
18
19

Kök
Vitvaror
Dusch & badrum
Bastu
Kamin
Teknik
Värme & ventilation
Försäkringar

20
22
23
26
26
27
28
31

OBS! På grund av trycktekniska skäl
kan kulörer i katalogen skilja sig från den
verkliga färgen. Vi förbehåller oss rätten till
konstruktions- och designändringar.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Konstruktion av
högsta kvalitet
Våra ytterväggar håller absolut toppklass. Vi ligger ständigt i framkant och uppfyller höga krav på låg energi
förbrukning. Lägg märke till klimatskivan som täcker hela vår konstruktion. Den är bra för fuktsäkerhet, värme
isolering och gör våra hus extra väl anpassade för vårt nordiska klimat.

Vår yttervägg
Det finns ett övergripande krav i BBR

U-VÄRDE HELA
KONSTRUKTIONEN
0,156 W/m2K

(Boverkets Byggregler) att byggnader ska
utformas så att fukt inte orsakar skador på
byggnaden och riskerar människors hälsa.
Det ställs även krav på årlig energiåtgång.
Utifrån detta ser vår vägg ut som den gör
och är kontrollerad av RISE (Research

FÖNSTERSMYGAR
OBEHANDLAD MDF

Institutes of Sweden). Vi har en utvändig
heltäckande isolering som skyddar trästommen mot fukt. Bakom den finns en vindduk
som ett extra skydd mot väder och vind.
Total isolertjocklek är 270mm i tre skikt vilket
ger en låg energiåtgång. Plastfolien är indragen 45mm för att minimera håltagningar

3-GLASFÖNSTER
U-VÄRDE 0,9

och maximera lufttäthet. Bakom gipsskivan
finns en OSB-skiva som ger en stabil och

FÖNSTERBÄNKAR
I MARMOR

bra konstruktion.

GIPSSKIVA 13
OSB-SKIVA 11

PANEL
På bilden visas liggande
enkelfasspont.

ISOLERING 45 OCH
REGELVERK 45x45
S.600
ÅLDERSBESTÄNDIG
PE-FOLIE
Indragen plastfolie för att
säkra tätheten i huset.
ISOLERING 195
OCH REGELVERK
45x195 CC600
VINDDUK
KLIMATSKIVA 30
Heltäckande isolering på utsida
vägg för att skydda regelverket.

SPIKLÄKT
28x70
PLYWOODLÄKT 7x50
För luftning av stående panel.
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Vi förbehåller oss rätten till smärre
konstruktions- och dimensionsändringar

Principskiss över konstruktionen

som bibehåller konstruktionens funktion.

YTTERTAK MED TAKPANNOR (Tillval)
Betongtakpannor
25x38 Bärläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
22 Råspont
Luftspaltskiva
260 Lösull
0,2 P-E Folie
28x70 Glespanel s.300
13 Slätgips

SNEDTAK MED TAKDUK
Betongtakpannor
45x70 Bärläkt
YTTERTAK MED TAKPANNOR
22x45 Ströläkt
Betongtakpannor
Mataki
underlagstak
25x38
Bärläkt
290 Lösull
25x38 Ströläkt
0,2 PE-folie
Underlagspapp
28x70 Glespanel s.300
2213
Råspont
Slätgips

Välisolerat tak
500mm lösull

VINDSBJÄLKLAG ÖVER VÅNINGSPLAN
500 Lösull
0,2 Kombifolie
28x70 Glespanel s.300
13 Slätgips

22x45 Ströläkt
Mataki underlagstak
290 Lösull
0,2 PE-folie
28x70 Glespanel s.300
13 Slätgips

STÖDBENSVÄGG
13 Gipsskiva
11 OSB-skiva
45x70 Regelverk s.600
45 Isolering

2400

I SLUTET UTRYMME
Luftspaltskiva
260 Lösull
SNEDTAK
MED TAKDUK
0,2 PE-folie
Betongtakpannor
28x70 Glespanel s.300
45x70 Bärläkt
13 Slätgips

Stegljudsisolerat
LVL-bjälklag

ENERGIEFFEKTIVISERING KAN VARA BRANDSÄKER.
Oberoende verklighetstrogna tester visar att
stenull lever upp till den brandsäkerhet den
utlovar. Läs mer på PAROC.SE
Isolering från

Vid våtrum:
15mm K-plywood
13 Våtrumsgips

Heltäckande isolering på
utsida vägg för att skydda
regelverket mot fukt.
Indragen plastfolie för att
säkra tätheten i huset.
Både YTTERVÄGG
gips- och OSB-skiva

22x45+ 22x145 Läktpanel
28x70 Spikläkt s.600
7x50 Plywood s.600
30 Klimatskiva
Vindduk
45x195 Regelverk s.600 (stående)
195 Isolering
Åldersbeständig PE-folie
45x45 Regelverk s.600 (stående)
45 Isolering
12 Spånskiva
13 Gipsskiva

STÖDBENSVÄGG
13 Gipsskiva
BÄRANDE INNERVÄGG
12 Spånskiva
13 Gipsskiva
45x70 Regelverk s.600
11 OSB-skiva
45 Isolering

INNERVÄGG
13 Gipsskiva
11 OSB-skiva
45x70 Regelverk s.600
45 Isolering
11 OSB-skiva
13 Gipsskiva

2400

Stabila och ljuddämpande
innerväggar med
både gips- och OSB-skiva

PLANT TAK
500 Lösull
0,2 Kombifolie
28x70 Glespanel s.300
13 Slätgips

Välisolerat tak
500mm lösull

2500

YTTERVÄGG
22x45+ 22x145 Läktpanel
28x70 Spikläkt s.600
7x50 Plywood s.600
30 Klimatskiva
Vindduk
45x195 Regelverk s.600 (stående)
195 Isolering
Åldersbeständig PE-folie
45x45 Regelverk s.600 (stående)
45 Isolering
11 OSB-skiva
13 Gipsskiva

TRÄBJÄLKLAG ÖVER VÅNINGSPLAN
13 Lamellgolv
Grålumppapp
22 Golvspånskiva
45x220 LVL-bjälkar s.600
45 Stegljudsisolering
0,2 Kombifolie
28x70 Glespanel s.300
13 Slätgips

45x95 Regelverk s.600
45 Isolering
11 OSB-skiva
13 Gipsskiva

Stegljudsisolerat
Kertobjälklag

MELLANBJÄLKLAG
13 Lamellgolv
Grålumppapp
22 Golvspånskiva
45x220 Kertobjälkar
s.600
3-Glasfönster
U-värde 0,9
45 Stegljudsisolering
0,2 Kombifolie
Obehandlade
28x70 Glespanel
s.300
MDF smygar
13 Slätgips
Fönsterbänkar
i marmor

GOLVBELÄGGNING
13 Lamellgolv
3 Underlagsmatta
0,2 PE-folie
alt. Klinker

Stabila och ljuddämpande
Betongplatta

innerväggar med
både gips- och spånskiva

Vid våtrum:
15mm K-plywood
13 Våtrumsgips

Heltäckande isolering på
utsida vägg för att skydda
regelverket mot fukt.
Indragen plastfolie för att
säkra tätheten i huset.

INNERVÄGG
13 Gipsskiva
12 Spånskiva
45x70 Regelverk s.600
45 Isolering
12 Spånskiva
13 Gipsskiva

BÄRANDE INNERVÄ
13 Gipsskiva
12 Spånskiva
45x95 Regelverk s.60
45 Isolering
12 Spånskiva
13 Gipsskiva

2500

E.

Konstruktion

GOLV
13 Lamellgolv
3 Underlagsmatta
0,2 PE-folie
alt. Klinker
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Glas- och träräcke
Räcken på balkonger, verandor, takterrasser och uteplatser smyckar ofta huset. Därför är det viktigt att välja ett utförande som passar.
Fundera även på om det är bäst med ett öppet räcke för maximal utsikt eller om ett tätare mer insynsskyddat räcke passar bättre.

TYP 1 - TRÄ

TYP 2 - GLAS

TYP 3 - GLAS

34x120 tryckimpregnerad överliggare
90x90 stolpar obehandlade, 22x95 spjälor obehandlade.

Runda rostfria överliggare och stolpar, glasskiva klarglas.
Tänk på att rostfritt kräver årlig skötsel.

34x120 tryckimpregnerad överliggare
90x90 stolpar obehandlade, glasskiva klarglas.

Räckessystem VETRO

79

Handledare,
rostfritt stål

34x120 Tr. impr.

109

45x95

Stolpe, 90x90
Limträ

Glasskiva

1100

Glasskiva

1100

1100

862

Stolpe,
rostfritt stål

50

Alt. med hatt

Stolpfot
Franskskruv
8x80

TYP 4 - TRÄ

TYP 5 - TRÄ

34x120 tryckimpregnerad överliggare
90x90 stolpar obehandlade, 28x45 spjälor
obehandlade.

34x145 tryckimpregnerad överliggare
115x115 tryck-impr. stolpar, 28x70 tryck-impr. spjälor.

109

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

45x120 Tr. impr.
28x58 trallvirke.

34

79

34x145 Tr. impr.

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

FAX +46 (0)382-214 45

RITNING

UTGÅVA 2

Stolpe, 115x115
Tr.impr. Limträ

Balkongräcke, TYP 3

DATUM

1016

DATUM

27-JUNI-2011

27-JUNI-2011

DATUM

UTGÅVA 1

27-JUNI-2011

Räcke i färdiga
sektioner av
28x58 trallvirke

50

50

45x70 Tr. impr.
Stolpfot
Franskskruv
8x80

Räcken
Räcken längre än 4 meter kan behöva förstärkning som påverkar pris och utseende. Balkongen skall vara säker
och hindra att barn klättrar. Därför kompletteras liggande spjälor och kryssräcke med glas- eller cementskiva.

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

FAX +46 (0)382-214 45

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

FAX +46 (0)382-214 45

RITNING

RITNING

Balkongräcke, TYP 4

Balkongräcke, TYP 5

DATUM

27-JUNI-2011

DATUM

UTGÅVA 2

27-JUNI-2011

UTGÅVA 2

Smidesräcke
och fransk balkong
Ett designat smidesräcke eller fransk balkong tillverkade med
småländsk glöd sätter pricken över i:et. Våra modeller går att få
både som smidesräcke och som fransk balkong.
Räckena är tillverkade i aluminium och finns i
färgerna silver, svart eller vitt.
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FAX +46 (0)382-214 45

RITNING

Balkongräcke, TYP 2
1100

Balkongräcke, TYP 1
1100

34x145 tryckimpregnerad överliggare, 115x115 tryckimpr. stolpar, 28x70 tryck-impr. spjälor, glasskiva klarglas.

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

FAX +46 (0)382-214 45

RITNING

862

TYP 6 - TRÄ OCH GLAS
TYP 7 - TRÄ OCH CEMENT

BELLA
Om fransk balkong finns
med på huvudritningen gäller
modell Bella som standard.

UTGÅVA 2

Träpanel

Bra att veta
STÅENDE PANEL (FRAMFÖRALLT
DUBBELFASSPONTPANEL).

Träpanel kan användas på nästintill alla typer av byggnader. Den lokala byggnads
tradition som utvecklades från 1800-talets slut gav en stor variationsrikedom på
paneler. Vilken typ passar bäst på ert hus?

Vid flera plan/gavelspetsar är det besvärligt att få panelen över och under midjan
att linjera. Perfekt linjering utlovas ej.

Träpanel stående
LÄKTPANEL 22x145 underbräda, 22x45 läkt

FUNKISPANEL 22x145 profilerad bräda

DUBBELFASSPONTPANEL
22x145 profilerad bräda

Träpanel liggande
Träpanel
Fjällpanel är
ett alternativ
som saknar
not och kan
därför slå sig.

Trä är ett levande material
som rör sig naturligt vid
väderomslag. Ju bredare
panel desto mer rörelse
och risken ökar att
panelen slår sig.

ENKELFASSPONTPANEL
22x145 profilerad bräda

ENKELFASSPONTPANEL
22x195 profilerad bräda

DUBBELFASSPONTPANEL
22x145 profilerad bräda

FJÄLLPANEL
28x170 profilerad bräda

Vi grundmålar alla hus
Som standard grundmålar vi alla hus med Jotun Industri Opaque Primer - en
alkydbaserad, vattenburen grundning utvecklad för behandling av panel. Jotun
Industri Opaque Primer innehåller effektiva filmkonserverade medel och skyddar
mot nedbrytning på grund av UVljus och fukt och har dessutom god vidhäftning till
underlaget.
Grundningen levereras i vit NCS S0502-Y.

ALTERNATIVA GRUNDMÅLNINGAR
Slamfärg: Röd eller svart.
Fasadlasyr: Grundolja + strukturlasyr i valfri kulör från Jotun.
Järnvitriol (panelen spikas med rostfri spik). Vid val av järnvitriol levereras pane
len obehandlad. Målning och färg ingår ej.

Färdigmålning
Den från fabrik grundmålade panelen bör färdigmålas 2 ggr med Demidekk Ultimate Täckfärg eller Optimal. Jotun Industri Opaque Primer kan även övermålas med de flesta typer av akrylat- eller alkydfärger av god kvalitet - dock ej s.k. slamfärg (typ Falu Rödfärg), Järnvitrol eller fasadlasyr. Färdigmålning
bör ske så snart som möjligt - dock senast inom 6 månader för att få det bästa resultatet. Tänk på att komplettera grundfärgen med Jotun Visir
bland annat på ändträ och andra ytor som inte täckts av fabriksgrundningen innan färdigmålning. Av hanteringskäl kan det vara lämpligt
att grunda panelen ytterligare en gång.
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Knutbräda

Midjebräda
TYP 1

TYP 2

TYP 2

22x120

22x70

22x95

22x95

22x95

22x145

22x170

22x70

TYP 1

Knutbräda och midjebräda
Knutbräda och midjebräda ingår enligt ritning.

rörvikshus

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

rörvikshus

FAX +46 (0)382-214 45

570 01 RÖRVIK
TEL +46 (0)382-212 80
www.rorvikshus.se

RITNING

Knutbrädor TYP 1 (standard)

Knutbrädor TYP 2

DATUM

27-JUNI-2011

FAX +46 (0)382-214 45

RITNING

UTGÅVA 1

DATUM

Fönsterfoder

27-JUNI-2011

UTGÅVA 1

Fönsterfoder är viktigt för att skapa rätt karaktär på huset. Man kan v ägledas av vilken hustyp man valt men det finns fler
möjligheter att skapa det unika utseendet som passar ert hus bäst.
TYP 1B

TYP 1

TYP 4

TYP 5 (ENDAST TILL FJÄLLPANEL)

Dekorlist (levereras obehandlad)
Dekorlist

Dekorlist (levereras obehandlad)

22 / 28x120

22 / 28x120

22 / 28x120

22 / 28x120
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TYP 3

TYP 2

Tak & takdetaljer
Takfot

Takfot

Takfoten kan utformas på många olika sätt. Den kan också minimeras
till nästan obefintlighet. Vad passar ert hus bäst?

Takfot ingår enligt huvudritning.

TYP 1

TYP 2

TYP 3

Rak inbyggd
Kan även fås
med “kinavipp”
som tillval

Sned inbyggd

Sned öppen

TYP 4

TYP 5

TYP 6

Sned öppen
med synliga
tassar.

Rak med dekor

Rak

Takpannor
Benders är ett svenskt familjeföretag som skapat snygga och hållbara tak i över 55 år.
Idag är man marknadsledande på betongtak i Sverige.

Benders Palema betongtakpannor standard

Svart Benderit
200 20

Mörkgrå Benderit
200 48

Mellangrå Benderit
200 28

Ljusgrå Benderit
200 37

Röd Benderit
200 26

Benders Carisma betongtakpannor

Tegelröd Benderit
200 24

LERTEGELTAKPANNOR
INTEGRERADE
SOLCELLER
Vi kan erbjuda integrerade
solceller. Panelerna passar ihop
med takpannan Bender Carisma
och blir helt integrerad i taket.

Granit Benderit
C000 21

Mellangrå Benderit
C000 28

Tegelröd Benderit
C000 24

För mer information prata
med din representant eller läs på
Benders hemsida.

Naturröd Tvilling rak H20124
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Alternativa takbeklädnader
Under 14 grader är betongtakpannor inte möjliga men vi tipsar här
om alternativa takbeklädnader som inte Rörvikshus kan tillhandahålla.
De beställs och utförs lokalt av den entreprenör ni väljer att anlita.

Plåttak

Plåttak finns i olika utseenden och passar därför i stort sett alla hus.
I de flesta fall kan plåttak väljas ned till 8 graders taklutning.

Papptak

På nästan alla moderna hus med platta tak används papptak. Vid
låga taklutningar under 8 grader är papptak ett av få alternativ.

Sedumtak

Plannja Trend 475 ger ditt hus ett extra
lyft. Genom att den ena plåtsidan
klickas fast och den andra sidan fästs
med en skruv som döljs av nästa plåt
blir det inga synliga skruvar. Plannja
Trend har en klickfals som är hög till formen.
Tänk på att denna typ av takplåt inte passar till tak med
mycket vinklar. Då är det mer lämpligt med bandtäckt plåt
från entreprenör.

Ett sedumtak är vackert och gör att
man får ytterligare en dimension till
huset. Det fungerar om du har ett tak
med mindre lutning än 27 grader.

Plåtdetaljer

KULÖRER TAKPLÅT

Stuprör och hängrännor med tillhörande detaljer
från Plannja Steinwalls.

Finns i samma kulörer som takavvattningen (undantaget vit).

Takavvattning standard

Vit PL80 NCS S 0603-G40Y

Nedan ser ni vart de olika plåtdetaljerna sitter på ert hus.

Svart PL01 NCS S 9000-N

Takavvattning tillval

Brunröd PL42 RAL 8004

Mörkröd PL22 RAL 3011

Mörkgrå PL20 RAL 7043

Mörk silvermetallic
PL15 RAL 9007
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Takplåt

Silvermetallic PL45
RAL 9006

Blyertsgrå
PL18 RAL 7024

Ytterdörrar

När ni ska välja ytterdörr...
...så är det den NordDan dörren som är med på ritningen
som är standard i vitt utförande (S 0502-Y). Andra kulörer
finns som tillval. Vad gäller mörka kulörer på ytterdörren så
frånskriver sig tillverkaren färgbeständigheten då det inte
går att lova att den håller sig över tiden. Brandklassade
dörrar ingår ej om det inte framgår på planritning.

NorDan har flera unika detaljer som de är ensamma om på den svenska
marknaden. En är konstruktionen med de dubbla, rostskyddsbelagda stål
plåtarna inuti dörren, som gör den extra säker och mycket stabil.

www.nordan.se

Kulörer dörrar

Galleri Kvadraten 839G3

Favorit Stenbocken 871

Favorit Pluto 892G

Harmoni Venus 834PG

Finns även som pardörr

Finns även som pardörr

Finns även som pardörr

Levereras med slät insida.

1 röd
S4050-R

7 grön
S6020-B70G

2 röd
S2570-Y90R

8 grön
S6020-G30Y

3 röd
S4550-Y80R

9 grå
S3500-N

4 blå
S6020-B10G

10 grå
S7000-N

5 blå
S6030-R70B

STANDARD
11 vit
S0502-Y

6 blå
S5030-R90B

Kan fås i valfri
NCS-kulör (tillval).

Invändig dekor finns som tillval.

Harmoni Venus 834G

Harmoni Månen 820G

Harmoni Diamant 373

Finns även som pardörr

Finns även som pardörr

Finns även som pardörr

Levereras med slät insida.
Invändig dekor finns som tillval.

Levereras med slät insida.

Levereras med slät insida.
Invändig dekor finns som tillval.

Invändig dekor finns som tillval.

Galleri Lejonet 801G

Sidoljus
450

Sidoljus
451

Trycken ytterdörrar
STOCKHOLM

F9
F1

F1
DALLAS

Går ej att få i F9

VERONA

F9
F1

STANDARD
Aluminium ljus (F1) är standard
ELEKTRONIK I HEMMALÅS
F9
F1

Våra trycken finns
i två färger. Båda
i aluminium, en
mörk (F9) och en
ljus (F1).

Finns i silver, vit och svart.

Yale Doorman - öppna enkelt med elektroniska
nycklar: Nyckeltag, kod eller fjärrkontroll.
BEDFORD

F1
Går ej att få i F9

BREMEN

F9
F1

Tillval: Yale Doorman smartmodul och V-box
mini finns som tillval för att kunna styra låset via
Verisures App och larmpaket.
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tillkommer en färgbrytningskostnad
på olika
2500kulör
kr perpå
order.
Som standard väljer du obehandlade (djupimpregneDu kan få fönster med
in- och utsida. Pris
Klarlack
rade), vitmålade eller laserade fönster. Laserade fönster
räknas fram genom att lägga tillVitmålad
25 % på vitmålat
pris, om Gulb
NCS S 0502-Y
WF950
Lasy
TRÄKULÖR
kan du få i hela 7 olika standardkulörer; gulbrun, ljusbrun,
du kombinerar standardkulörer.
(gäller endast
insida)
nötbrun, brunsvart, rödbrun, röd eller vit. Klarlackad
furu
• Önskas
tvåfärgsmålning
med specialkulör på en sida och
Som standard väljer
du enligt
nedan.
utförs endast på insidan.
standardkulör
andrafrån
sidan
tillkommer dessutom en
OBS! Trycket på färgproverna
kanpå
avvika
verkligheten!
färgbrytningskostnad på 2500ALUMINIUMKULÖR
kr per order.
STANDARD
T VÅFÄRGSMÅLNING
TRÄVIT
• Önskas tvåfärgsmålning med 15
specialkulör
på båda
sidor
kulörer utan
pristillägg.
färgbrytningskostnad
på 5000 kr per
Som standard väljer
du obehandlade
(djupimpregnekan få fönstertillkommer
med olika en
kulör
på in- och utsida.
Pris
För trävita
produkter (obehandlade)
dras 10% Du
av från
OBS! Trycket på färgproverna kan
order.
rade), vitmåladevitmålat
eller laserade
räknas fram genom
att lägga till 25 % på vitmålat pris, om
pris. fönster. Laserade fönster

Yt b e h and l in g

Färger Aluminium

Fönster

TRÄKULÖR
Profil
Förblir
merTanum
inspiration
SPECIALKULÖRER
Marknadens
mest
kompletta
Som standard väljer du enligt
nedan.

Egenskaper och2 prestanda
för den nya produktserien

e

2

WF950

Lasyr: TL2

(gäller endast
insida)

Bor

Vit

Standard
WF950

NCS S 0502-Y

(gäller endast
insida)

2

isoleringsförmågan är produkterna, beroende på kulör,
utrustade med vit eller grå varmkantslist.

Tillval
Lasyr: TL2

miSilikon är ett formstarkt material som klarar både varma
a U-värden på våra produkter är
som standard. Det ökar säkerheten ytterligare på våra
orsommardagar som iskalla vinternätter. Oavsett temperanstruktionen och inte bara glasets
standardprodukter.
g på
tur så håller de sig ﬂexibla och därmed tätar produkten
optimalt.

Lasyr: TL4

Lasyr: TL12

r U-värde 0,8
För att motverka irriterande reﬂexer och för att öka
Vridfönster får spanjolett
med högre
isoleringsförmågan är produkterna, beroende på kulör,
har ett U-värde på 0,8 på både
(bild 1)
utrustade med vit eller grå varmkantslist.
a fönstersäkerhet
med fri form.
m
Spanjoletten är en skjutkolvsspanjolett som ger en mjuk
och distinkt stängning
i symbios med slutblecket.
2

Standard

Svart

RAL 9006
Glans
30
Röd

Lasyr: TL8

RAL 9007
Glans
Vit 30

Lasyr: TL10

Svart
Natur

Vit

Reﬂexfri distans mellan glasen (bild 4)

2019 11 01

Brun

Ockrabrun

RAL 8019
Glans 30

RAL 8001
Glans 30

RAL 7040
Glans 30

RAL 7012
Glans 30

Röd
Ljusgrå

Mörkröd
Mörkgrå

Blå
Antrasitgrå

RAL8019
9006
RAL
Glans30
30
Glans

RAL8001
9007
RAL
Glans30
30
Glans

RAL 7040
3011
RAL
Glans 30
30
Glans

3009
RAL 7012
Glans 30

Moms tillkommer på samtliga priser.
Produktinformation
NorDan AB
Vi reserverar oss förRöd
eventuella tryckfel
och prisjusteringar. Blå
Svart
Mörkröd

optimalt.

NorDan
AB
säkerhetsglas

Vridfönster får spanjolett med högre
säkerhet (bild 1)

NorDan
RAL 9005AB

Spanjoletten är en skjutkolvsspanjolett som ger en mjuk
och distinkt stängning i symbios med slutblecket.

Glans 30

I vissa fall när det gäller val av glas finns det

Silvermetallic Mörk silvermetallic
RAL 9006
Glans 30

RAL 9007
Glans 30

RAL 3011
Glans 30

RAL 3009
Glans 30

Extra starkt slutbleck på vridfönster (bild 2)

Prislista
2015:1
Grön

RAL 5007
Glans 30

det självfallet i ett Rörvikshus! Brand- och

På grund av att vår leverantörMoms
Assa tillkommer
Abloy Scandinavia
har priser.
på samtliga
Insynsskydd Prislista
NorDan
AB
ljudklassade fönstersnickerier ingår ej om det
Vi reserverar
för eventuella
2015:1
stoppat leveranser av hantagsserien
Epok,oss
tvingas
vi tyvärr tryckfel och prisjusteringar.
På grund av att vår leverantör Assa Abloy Scandinavia har
ta bort dessa tillvalshandtag ur vårt sortiment. Bakgrunden
inte framgår på planritning.
UTGÅR UR SORTIMENTET
stoppat leveranser av hantagsserien Epok, tvingas vi tyvärr
är att det gjuteri som är underleverantör till Assa Abloy har
försatts i konkurs.
ta bort dessa tillvalshandtag ur vårt sortiment. Bakgrunden

UTGÅR UR SORTIM
N T EFixTEPOK
Fix E
EPOK
1887,
1899,
är att det gjuteri som är underleverantör till Assa Abloy har
7887
7899
försatts i konkurs.
Fix EPOK
Fix och
EPOKfönsterdörrar
Fix EPOK
Fix EPOK
Nya Tillvalshandtag
fönster
1887,
7887

1899,
1935,
7899
7835
HANDTAG VINKLAD
PROFIL

HANDTAG RUNDAD
PROFIL

Nya Tillvalshandtag fönster och fönsterdörrar
Roca Björkö
(fönster)

Roca Tyresö

Fix EPOK
1935,
7835

Roca Tyresö

Valbara ytbehandlingar
(fönster)
(fönsterdörr)
(fönsterdörr)

Sid 39

Fix EPOK
1956,
7856

1956,
7856

COTSWOLD
Roca Björkö

TYP-1

KATHEDRAL

TYP-2

TYP-3

TYP-1A

TYP-4A

invändigt handtag

Valbara
ytbehandlingar
Utvändigt handtag
levereras i ytbehandling
Mattborstad
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ROCA
Roca Tyresö
TYRESÖ
(fönster)
fönster

Valbara
ytbehandlingar
Utvändigt handtag
levereras i ytbehandling

ROCA
Roca
Björkö
BJÖRKÖ
(fönsterdörr)
fönsterdörr

Blankkrom

Sid 39

Ornamentsglas

Sammanfattning av information från 2019-08-30

ROCA
Roca Björkö
BJÖRKÖ
(fönster)
fönster

RAL 6005
Glans 30

RAL 6005
Glans 30

• Önskas
krav på att det ska vara
så kallat
Vridfönstret
får ett säkerhetsglas.
extra starkt slutbleck
med integre-specialkulör på aluminiumbeklädnaden enligt RAL-skalan tillkommer netto 4 000 kr per order.
rat vädringsläge och rullfunktion för ökad prestanda.
Sammanfattning av information från 2019-08-30
Exempelvis i helglasade fönsterdörrar. Så är • Önskas specialkulör enligt NCS-skalan tillkommer netto 8 500 kr per order.

Handtag

Grön

5007
RAL 7016
Glans 30

Produktinformation
Fönster och

NCS Stempera0502-Y
hela glasytan.
Den utvändiga och träfönster.
Vridfönstret
ett extra starkt
slutbleck med
niumbekläddafönster
Den nyafårplattforsommardagar
somintegreiskalla vinternätter. Oavsett
imeratsmen
för att
få ett
så stilrent
30
rat vädringsläge
och rullfunktion
förhåller
ökadde
prestanda.
tillåter
även
att man kan blandar
olika proﬁlering
på
tur så
sig ﬂexibla och därmed tätarGlans
produkten

Ger ett jämt tryck på hela glasytan. Den utvändiga
tätningslisten har minimerats för att få ett så stilrent
uttryck som möjligt

RAL 7016
Glans 30

• Önskas specialkulör på aluminiumbeklädnaden enligt RAL-skalan tillkommer netto 4 000 kr per order.
fåsorder.
i valfri NCS-kulör (tillval).
•2019
Önskas
specialkulör enligt NCS-skalan tillkommer netto 8 500Kan
kr per
11 01

Unika profilval
Tätningslister av silikon
Vit
ngsteknologi
starkt
på
vridfönster
(bild 2)
Du kan nu välja uttryck både påExtra
in och utsida
förslutbleck
alumiSilikon
är ett formstarkt
material som klarar både varma

R

Moms tillkommer på samtliga priser.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisjusteringar
Ljusgrå
Mörkgrå
Antrasitgrå

NorDan AB

Silvermetallic
Mörk
silvermetallic
Brun
Ockrabrun

RAL 9005
Anodiserad
Glans 30

NCS S 0500-N
Glans 30

M

Lasyr: TL14

Vit

nium Fasta
(bild 5)fönster har U-värde
Vridfönster
får spanjolett
med
högre
0,8
För att
motverka
irriterande reﬂexer och för att öka
ade i aluminium.
Listerna ytbesäkerhet
1)
isoleringsförmågan är produkterna, beroende på kulör,
Den nya plattformen
har ett U-värde
på 0,8 (bild
på både
vilket ger
ettfönster
målat intryck
somfönster Spanjoletten
som vit
gereller
en mjuk
utrustade med
grå varmkantslist.
fasta
och fasta
med fri form. är en skjutkolvsspanjolett
rna på trädetaljerna.
och distinkt stängning i symbios med slutblecket.

Dynamisk glasningsteknologi

Röd

RAL 3011
Glans 30

NCS S 0502-Y
Glans 30

av silikon
U-värde 0,9 w/m K somTätningslister
standard
ND secure

k både på
in och utsidafönster
för alumiSilikon ärfår
ettnu
formstarkt
klarar både
varma med underförseglade glas
Öppningsbara
och fönsterdörrar
U 0,9 material
Alla som
produkterna
tillverkas
ExtraDen
starkt
slutbleck
på
vridfönster
2) som standard.
och träfönster.
nya
plattforsommardagar
som(bild
iskalla
Oavsett
som standard.
Samtliga
U-värden
på våra produkter
är vinternätter.
Dettemperaökar säkerheten ytterligare på våra
Vridfönstret
får ett extra
med
integreman kanberäknade
blandar
olika
på starkt
turslutbleck
så håller
de sig
ﬂexibla och
därmed tätar produkten
på proﬁ
hela lering
konstruktionen
och
inte bara
glasets
standardprodukter.
nt
rat vädringsläge och rullfunktion
för
ökad
prestanda.
optimalt.
värde.

Glaslisterna är tillverkade i aluminium. Listerna ytbehandlas med glans 30 vilket ger ett målat intryck som
harmoniserar med ytorna på trädetaljerna.

Lasyr: TL14

(gäller endast
NorDan
AB
insida)

Silvermetallic Mörk silvermetallic

RAL 9005
Glans
30
Rödbrun

Lasyr: TL6

Glans 30

Tillval

Lasyr: TL10

(gäller endast
• Önskas specialkulör på aluminiumbeklädnaden enligt
RAL-skalan tillkommer ne
insida)
• Önskas specialkulör enligt NCS-skalan tillkommer netto 8 500 kr per order.

15 kulörer utan pristillägg.
Vit
Natur
OBS! Trycket på färgproverna kan avvika
från verkligheten!
NCS S 0500-N
Anodiserad

Reﬂexfri distans mellan glasen (bild 4)

• Önskas
på aluminiu
Brun specialkulör
Ockrabrun
L
RAL 8019
RAL 8001
• Önskas
specialkulör
enligt NCS-R
Glans
30
Glans
Röd
Vit30

NCS S 0502-Y
Glans 30

ALUMINIUMKULÖR

K som standard
ND secure
Tätningslister av silikon
och fönsterdörrar får nu U 0,9
Alla produkterna tillverkas med underförseglade glas

2

Natur

NCS S 0500-N
Anodiserad
30
Nötbrun Glans
Brunsvart
Rödbrun
Lasyr: TL12
Lasyr: TL6
Lasyr: TL8

15 kulörer utan pristillägg.
OBS! Trycket på färgproverna kan avvika från verkligheten!
Klarlack
Gulbrun
Ljusbrun
Nötbrun
Brunsvart

Vitmålad

Reﬂexfri distans mellan glasen (bild 4)
För att motverka irriterande reﬂexer och för att öka
1

Vit

Lasyr: TL4

ALUMINIUMKULÖR

Alla produkterna tillverkas med underförseglade glas
som standard. Det ökar säkerheten ytterligare på våra
standardprodukter.

Glaslister i aluminium (bild 5)

Vit

NCS S 0500-N
Glans 30

Glans 30

Som standard väljer du enligt nedan.
OBS! Trycket på färgproverna
kan
avvika frånGulbrun
verkligheten!
Klarlack
Ljusbrun
Vitmålad

ND secure

in- och utsida.

Lasyr: TL6

TRÄKULÖR

NCS S 0502-Y

9
är
sets

Brunsvart

15 kulörer utan pristillägg.
Vit
Fönster och fönsterdörrar med
Moderna och traditionella
NCS S 0502-Y
www.nordan.se
på färgproverna
avvika från verkligheten!
standard
för innovationsrika OBS! Tryckettraditionell
designkan
tillverkade
ytterdörrar för alla smaker,
Glans 30
Täckmålat kan utföras
i specialkulörer
enligt NCSeller frånStandard
OBS! Trycket
på färgproverna
kan avvika
verkligheten!
Tillval krav på funktion
fönster, fönsterdörrar och
enligt dagens
producerade med kvalitet o
RAL-skalan mot 15 % tillägg på vitmålat pris, under förutskjutdörrar.
och komfort.
formstabilitet i fokus.
sättning att kulören är samma på in- och utsida. Dessutom
Svart
tillkommer en färgbrytningskostnad på 2500 kr per order.
RAL 9005

kaper och prestanda
nya produktserien

1

Kultur

Tillval

Tillva l

h prestanda
uktserien

1

Standard

kan du få i hela 7 olika standardkulörer; gulbrun, ljusbrun,
du kombinerar standardkulörer.
nötbrun, brunsvart,
rödbrun, röd eller vit. Klarlackad furu
Aluminiumprofiler
finns i
SPECIALKULÖRER
• Önskas tvåfärgsmålning
med specialkulör
på en sida och
utförs endast på insidan.
NCS S dessutom en
standardkulör följande
på andrafärger.
sidan Vit
tillkommer
Klarlack
Gulbrun
Ljusbrun
Nötbrun
Vitmålad
Täckmålat kan utföras i specialkulörer enligt NCSeller
2500
kr per
0502-Y på
med
glans
30 order.
är Lasyr: TL4
NCSfärgbrytningskostnad
S 0502-Y
WF950
Lasyr:
TL2
Lasyr: TL12
förut- (gäller
TRÄVIT RAL-skalan mot 15 % tillägg på vitmålat pris, under
endast
Rörvikshusmed
standard.
• Önskas
tvåfärgsmålning
specialkulör på båda sidor
insida)
sättning att kulören är samma på in- och utsida.
Dessutom
För trävita produkter
(obehandlade)
dras 10% av frånpå 2500 krtillkommer
tillkommer
en färgbrytningskostnad
per order. en färgbrytningskostnad på 5000 kr per
order.
vitmålat pris.
ALUMINIUMKULÖR

Mässingbelagd Mattborstad

Blankkrom Mässingsbelagd

Mattborstad

ROCA
TYP-1
TYP-2
Tilläggspriser
(exklusive moms)
Roca
Tyresö för tillvalshandag
Utvändigt
handtag
levereras
Ersätter
prissättning på utgångna
tillvalshandtag
i Prislista 2019
(sid. 39-41)
TYRESÖ
(fönsterdörr)
i ytbehandling mattborstad
fönsterdörr
Fönsterhandtag Björkö/Tyresö

TYP-4

TYP-3
Pris för SATINOVO
en öppningsbar båge

350:THELA

Fönsterdörrhandtag enkeldörr Björkö/Tyresö

TYP-4 eller TYP-1/2/3 exklusive cylinder

Fönsterdörrhandtag pardörr Björkö/Tyresö

TYP-4 eller TYP-1/2/3 exklusive cylinder

350:-

Inklusive monterad cylinder invändigt Björkö/Tyresö enkeldörr

TYP-1 med cylinder blankkrom

1 187:-

Inklusive monterad cylinder invändigt Björkö/Tyresö enkeldörr

TYP-1 med cylinder mässing

1 344:-

Inklusive monterad cylinder invändigt Björkö/Tyresö pardörr

TYP-1 med cylinder blankkrom

1 537:-

Inklusive monterad cylinder invändigt Björkö/Tyresö pardörr

TYP-1 med cylinder mässing

1 694:-

700:-

003

009

004

005

006

Profil
insidadesignval
Unika

Fönster

Tidigare
Tidigare kunde
kunde man
man välja
välja proﬁ
proﬁlering
lering på
på insidan.
insidan.
Nu
Nu kan
kan du
du även
även välja
välja stil
stil på
på utsidan.
utsidan.

009

Tanum är ett svenskt rejält träfönster. Det har klassisk form, alla moderna funk
tioner och monteras i de flesta av våra hus. Isolerglaskassett med tre skikt och
energibeläggning är standard. Mellan glasen är det argongas som isolerar
bättre än vanlig luft. Fabriksmålning enligt standard är NCS S 0502-Y.

001

0.8

0.9

001

Horisontella vridfönster VF

Profil utsida

002

Förbättrade egensk

Unika designval
designval
Unika

Med skjutdörren i NTech-serien
erbjuder en låg tröskel (25 mm)

bättre u-värde och ljudvärde på
Tidigarekunde
kundeman
manvälja
väljaproﬁ
proﬁlering
lering
på
insidan.
Tidigare
på
insidan.
träoch
i trä/aluminium-utföran
Nukan
kandu
duäven
ävenvälja
väljastil
stilpå
påutsidan.
utsidan.
Nu
Alltträ
skall
kun
Rundad
Rundad
utsida
utsida
trä
trä
Vinklad
Vinklad
utsida
utsida
träför att skjutdörren
Förbättrade
egenskaper
med
skju
TRÄ
RUNDAD
TRÄ VINKLAD

Svart distanslist finns som tillval.

Med skjutdörren i NTech-serien öppnas nya möjlighet
Funktion & design
erbjuder en låg tröskel (25 mm) och dessutom får man
bättre u-värde och ljudvärde
på hela
konstruktionen.
Skjutdörren
erbjuds
i enkel- och parD
trä- och i trä/aluminium-utförande. Skjutdörren kan le
NorDan
NorDan AB
AB
Allt för att
skjutdörren
skall
kunna
anpassas till olika s
tel:
+46
+46(0)10
(0)10130
13000
00
00
00 e-post:
e-post:
info@nordan.se
info@nordan.se
Grebbestadsvägen
Grebbestadsvägen
88 tel:

Invändigt

Förbättrade egenskaper med skjutdörr från NTe

Utvändigt (endast FF i träutförande)

457
45791
91Tanumshede
Tanumshede

Vid val av spaltventiler i fönster istället för friskluftsintag i yttervägg kan man
ändå behöva komplettera med friskluftsventiler i yttervägg.

003
FÖNSTERDÖRR MED

FÖNSTERDÖRR
HELGLASAD FDG

BRÖSTNING FDB

004
LÅSFUNKTION FÖR
FÖNSTERDÖRRAR
UTSIDA

003

004

fax:
fax: +46
+46(0)10
(0)10130
13000
0005
05

Funktion & design
Skjutdörr

INVÄNDIG
PROFIL

005

SD

NTech-seriens skjutdörr kan med fö

HELGLASAD
Skjutdörren erbjuds i enkel- och parutförande.
SKJUTDÖRR
NTECH SD

INSIDA

TYP 1

www.nordan.se
www.nordan.se

Funktion
& design
Med skjutdörren i NTech-serien
öppnas
nya möjligheter jämförd med dagen
erbjuder en låg tröskel (25 mm) och dessutom får man större möjligheter v
Skjutdörren
erbjuds
i enkel- och parutförande.
bättre
u-värde
och ljudvärde
på hela
konstruktionen.
Det finns även möjligh
Rundad
utsidaträ/alu
trä/alu RUNDAD
Vinklad
utsidaträ/alu
trä/aluVINKLAD
Rundad
utsida
Vinklad
utsida
ALUMINIUM
ALUMINIUM
trä- och i trä/aluminium-utförande. Skjutdörren kan levereras med flera olik
Allt för att skjutdörren skall kunna anpassas till olika stilar och smak.

Spaltventiler

Fönsterdörr

002

003

fönster är öppningsbara.

DISTANSLISTER MELLAN GLASEN
Vit insida på fönster = vit distanslist
Övriga färger på fönstrets insida = grå distanslist

Andra kulörer finns som tillval.

Vinklad
Vinklad utsida
utsida trä/alu
trä/alu

001

fönsterstorleken. Övriga

Fasta fönster FF

SPALTVENTILER
Vita fönsterbåge = vit spaltventil (NCS S 0502-Y)
Övriga färger på fönsterbåge = naturanodiserad
spaltventil (en typ av grå)

Vinklad passar till modern stil.

Rundad
Rundad utsida
utsida trä/alu
trä/alu

fönster med ett F efter

Original

003

TANUM VINKLAD

Stämmer bäst med klassisk stil

På ritningar markeras fasta

0

001

002TANUM RUNDAD
001

Original
Fönster
på ritning

001

002

Original

Med NTech
skjutdörrar finns
möjlighet att välja
mellan tre olika
Profiler
invändiga profiler.

SD

009
005

S

006

NTech-seriensVinklad
skjutdörr
kan
Vinkladutsida
utsida
trämed fördel kombineras med pro
trä

Rundadutsida
utsidaträ
trä
Rundad

Profiler

009
005

004

TYP 2

Modern
Modern
S4

SD

Vin

HELGLASAD PARSKJUTDÖRR
Medmed
NTech
skjutdörr
har du
produkter
från (SD)
Tanum-serie
NTECH 4S NTech-seriens skjutdörr kan med fördel kombineras
profiler: Modern, Vinklad eller Cla
NorDanAB
AB
NorDan
tel: +46
+46(0)10
(0)10130
13000000000 e-post:
e-post:info@nordan.se
info@nordan.se
Grebbestadsvägen8 8 tel:
Grebbestadsvägen
fax: +46
+46(0)10
(0)10130
13000000505 www.nordan.se
www.nordan.se
4579191Tanumshede
Tanumshede fax:
457

006

Med NTech parskjutdörr (S4) kan
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insida. Vid val av aluminium är både utsida och insida slät.
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profiler: Modern, Vinklad eller Classic.
Med NTech parskjutdörr (S4) kan du välja mellan: Modern och Classic.

Poster och spröjs
Med poster och spröjs får du levande och spännande glasytor. Du kan välja
mellan fyra olika sorters spröjs och två olika poster. De enklaste spröjsarna är
utanpåliggande och löstagbara. Om du vill att det ska se riktigt gammaldags
ut kombinerar du spröjsar med distanslister mellan glasen. Det ger ett intryck
av genomgående spröjs. Du får alltid spröjsen monterad då du köper fönster
från fabriken i Tanum. När det gäller de indelade ytornas storlek och dess
geometriska former är möjligheterna närmast obegränsade.

UT

IUNT

Exempel på post- och spröjsindelningar

GSP18

FSP

SP

Spröjs alternativ
SP

- SP är standard

GSP45

MPU

GSP26

GSP45

MPU

IN

GSP18

FSP

GSP26

UT

Poster alternativ MPG

IN

- rundad trä är standard
Alu

Alu

Rundad utsida

Alu

Vinklad utsida

Rundad insida

Trä

Vinklad insida

Trä

Vinklad utsida

Rundad utsida

SP

Vinklad insida

GSP45

MPU

MPU

Utvändig löstagbar
Utvändig löstagbar
spröjs, bredd 26 mm. mittpost bredd 46 mm.
SP
MPU

SP
Rundad insida

GSP26

Rundad utsida

Rundad insida

Trä

Vinklad utsida

GSP18

Alu

Vinklad utsida

Vinklad insida

Trä

Rundad utsida

FSP

SP

Rundad insida

Vinklad insida

Viktig informationGlasdelande
post MPG

MPU

FSP

In- och utvändig fast
spröjs med distanslist,
FSP
bredd 27 mm

FSP

GSP 18

GSP 26

GSP 45

GSP 18

GSP 26

GSP 45

Spröjs mellan glasen, finns i 18, 26 eller 45 mm bredd.
GSP 26

GSP 18

GSP 45

KULÖR UTSIDA - vid val av fönsterkulör på utsida och vit insida blir
hela spröjsen målad runt om i utsidans kulör. Spröjsen syns då från
insidan med utsidans kulör. Gäller SP, GSP och MPU.
UTVÄNDIGA SPRÖJS PÅ FÖNSTER
SP, MPU och FSP är ej valbara vid vinklad utsida i trä eller aluminium.
UTVÄNDIG PROFIL VID SPECIALFÖNSTER / DÖRRAR
Exempel på skjutdörrar,
post och spröjsindelningar
På produkterna,
runda fönster, halvrunda fönster och
inåtgående fönsterdörrar skiljer sig profilen något. Se bilder.

Takfönster Vi mår bra av ljus
Ta till dig ljuset - för vi mår bra av ljus. Du kan göra mörka och
trista rum ljusa och inbjudande eller förvandla ett outnyttjat vinds
utrymme till familjens favoritrum med fri utsikt till naturen.
STANDARD TAKFÖNSTER 3-GLAS
Vit NCS S0500-N Everfinish GGU 0068 Pivåhängt 3-glas
Utvändig aluminiumbeklädnad RAL7043 (mörk grå) är standard.
Det går att få annan färg mot tillägg. (Fönstret på bilden är extrautrustat)
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Utvändig

Utvändig profil

profil trä

aluminium

Lister
Inget rum känns klart innan listen är på plats. Den blir den berömda pricken
över i:et. En prick som måste vara rätt avvägd i stil, storlek, färg och form
för att det ska bli precis så som man tänkt sig. Listen är en detalj som ska
smälta in och knyta ihop intrycket i ditt rum.

Målas på plats
Som standard levereras alla våra lister
och foder obehandlade och målas
sedan av er entreprenör på plats för att
få en hantverksmässig finish.

Listpaket Slät fasad
FODER FASAD 15X56

GOLVLIST FASAD 15X69

Obehandlad art nr
1010100015056

Obehandlad art nr
1010200015069

TAKLIST
HÅLKÄLSLIST 15X43
Obehandlad art nr
1001300015043

Listpaket Slät
FODER SLÄT 12X56

GOLVLIST SLÄT 12X69

Obehandlad art nr
1000022012056

Obehandlad art nr
1000500012069

TAKLIST
SKUGGLIST 21X43
Obehandlad art nr
1007700021043
Alternativt ingen taklist
(istället plåtvinkel bakom gips)

Listpaket Profil
FODER PROFIL
15X69

GOLVLIST
PROFIL 15X69

TAKLIST
PROFIL 15X69

SOCKELKLOSS
25X75X115

Obehandlad art nr
10032000719

Obehandlad art nr
10035000819

Obehandlad art nr
10036000915

Obehandlad art nr
1003900325075

Listpaket Klassisk
FODER
ALLMOGE 15X69

GOLVLIST
ALLMOGE 15X95

TAKLIST
ALLMOGE 15X56

SOCKELKLOSS
25X75X115

Obehandlad art nr
10032220701

Obehandlad art nr
10035000802

Obehandlad art nr
10036000912

Obehandlad art nr
1003900325075

Alternativ
FODERKLOSS 25X75X75

FÖNSTERBÄNKSLIST 33X67

Obehandlad art nr 1004100325075

Obehandlad art nr
2006300033067

FODERKLOSS 25X100X100

BRÖSTLIST
ALLMOGE 21X36
Obehandlad art nr
10038000603

Obehandlad art nr 1004100325100
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Snickeridetaljer

Ändspont
Panelen levereras i varierade
längder med ändspont för
bästa resultat.

Panel

Det är inte bara träslaget, färgen och ytbehandlingen som gör att den panel du väljer formar ditt rum på ett
speciellt sätt. Även den specifika profilen, liksom bredden på panelen är stilbärare. Panel kan sättas som
fondvägg, som tak, i hela rummet, stående eller liggande, upp till brösthöjd eller precis så som du vill ha det!

SPONTPANEL 13X120

PANEL 4019 13X120

PÄRLSPONT 13X95

Vitmålad (S 0500-N) hyvlad art nr 1304748513120
Vitmålad (S 0502-Y) finsågad art nr 1205000013120

Vitmålad (S 0502-Y) hyvlad art nr 1204648513120
Obehandlad hyvlad art nr 1004600013120
Vitvaxad hyvlad art nr 1604600013120

Vitmålad (S 0502-Y) hyvlad art nr 1204948513095
Obehandlad hyvlad art nr 1004900012095
Vitvaxad hyvlad art nr 1604900012095

Fönsterbänk
En vacker övergång mellan fönster och
fönsterbänkar får man genom att bestämma hur
fönster, foder och fönsterbänk skall se ut när
allt är klart. Ni kan få fönsterbänk och smyg i
olika material och stilar.
BIANCO CARRARA STANDARD

RUIVINA LJUS

ESTREMOZ

FIANO

RUIVINA MÖRK

OBEHANDLAD MDF
MÅLAS PÅ PLATS

www.stenentreprenader.se
FÖNSTERBÄNK I STEN STANDARD
Fönsterbänk i sten levereras
som standard med en liten
fasning på hörn och kanter.

Fasat hörn

HÖRNALTERNATIV FÖNSTERBÄNKAR
Fönsterbänkar MDF/sten går även att få i utföranden:
Rundat hörn
radie 25

Rundat hörn
radie 5

Fönsterbänkslist går ej att kombinera med radie 25.

Smyg
MDF-SMYG OBEHANDLAD STANDARD
Smyg målas på plats. Fönsterbänk enligt
standard. Målas på plats.
GIPSSMYG
“Osynligt” sätt att klä in fönstret. Passar
hus med ett modernt utseende.
MDF-SMYG OBEHANDLAD FÖR FODER
Smyg och fönsterbänk i obehandlad
MDF “med öron”. Målas på plats.
Ett klassiskt utseende.
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Fönsterbänkar
Observera att sten är ett naturmaterial som skiljer sig i utseendet vad gäller färg och
mönster i leveransen. Fönsterbänkar kan levereras upp till 2 meter utan skarv.

Golv
Det första som slår dig,
medvetet eller omedvetet,
när du träder in i ett rum
är färgerna. De kan vara
ljusa, svala, mörka, glada,
dova, skrikiga, varma etc
och påverkar hela atmosfä
ren i rummet. Därför är det
både spännande och roligt
att välja färger till hemin
redning. För det finns ett
fantastiskt utbud av träslag i
de mest skiftande kulörer och
nyanser.

PURE EK NATUR STANDARD
DUOPLANK 2-STAV 13 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK ITALIAN BROWN
DUOPLANK 2-STAV 13 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK COTTON WHITE
DUOPLANK 2-STAV 13 MM
PROTECO NATURA

art nr 8727002
Matchande tröskel lackad ek

art nr 8727013
Matchande tröskel Ek 29

art nr 8727004
Matchande tröskel Ek 36

PURE EK NATUR
TRES 3-STAV 13 MM
PROTECO LACK

SHADE EK EVENING GREY
TRES 3-STAV 14 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK NATURE MILKY WHITE
TRES 3-STAV 13 MM
PROTECO NATURA

art nr 8723001
Matchande tröskel lackad ek

art nr 7870065
Matchande tröskel Ek 22

art nr 8723904
Matchande tröskel Ek 15

PURE EK NATURE
PLANK 13 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK CREAM WHITE
MIDI PLANK 13 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK CLOUD GREY PLANK
1 STAV 14 MM
PROTECO HÅRDVAXOLJA

art nr 7878002
Matchande tröskel lackad ek

art nr 41016001
Matchande tröskel Ek 13

art nr 7876110
Matchande tröskel Ek 36

SHADE EK SNOW FLAKE PLANK
1 STAV 14 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK SOFT BEIGE PLANK
1 STAV 13 MM
PROTECO NATURA

SHADE EK ITALIAN BROWN PLANK
1 STAV 14 MM
PROTECO NATURA

art nr 7876113
Matchande tröskel Ek 36

art nr 7878023
Matchande tröskel Ek 22

art nr 7876112
Matchande tröskel Ek 29

Proteco lack är en klarlack.
Proteco Natura är matt och
ger istället golvet en karaktär
av oljat trägolv. Proteco Natura
är liksom den vanliga Proteco
lacken mycket slittålig.
Båda är dubbelhärdade och
står emot både repor och
skrapmärken.
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Innerdörrar
Våra innerdörrskarmar har ljuddämpande gummilist som standard.
Standardvit motsvarar NCS S 0502-Y

UNIQUE 01L
STANDARD

STABLE GW

CRAFT 04N

CRAFT 04L

CRAFT 04

CRAFT 03

Standardvit. Massiv.

Standardvit

Standardvit

Standardvit

Standardvit

Standardvit

Trycken

Våra trycken finns
i två färger. Båda
i aluminium, en
mörk (F9) och en
ljus (F1).

F9
F1

STOCKHOLM F1
STANDARD

F9
F1

Som standard levereras tröskeln i lackad ek.
Som tillval går det att matcha kulören
till valt golv enligt alternativen nedan.
Prata med din Rörvikshus
representant.

F1

DALLAS
Går ej att få i F9

Aluminium ljus (F1)
är standard

VERONA

Trösklar

TRÖSKEL I LASERAD KLARLACKAD ASK

BEDFORD

F1

LECCE

Standard tröskel
lackad ek

F49
F9-2

Går ej att få i F9

Ask 0

Skjutdörr garderob standard - Original
Skjutdörr Elfa Original är en
enkel konstruktion och en nätt
utformad stålprofil på 20 mm.
Silver-profil med klar spegel är
Rörvikshus standard.

PROFILER

Att inreda en garderob är
ett stort projekt. Med er
Vit Slät

Vit

Silver
Klar
Spegel
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Gråtonad
Spegel

TRÖSKEL I LASERAD KLARLACKAD EK

Ek 43

Ek 36

Ek 15

Ek 22

Ek 13

Ek 30

Ek 66
(OBS! Oljad)

Ek 29

Ek 34

Ek 39

Rörvikshusrepresentant

FYLLNING SPEGEL

Brons
tonad

Ask 12

Inredning till din
skjutgarderob

FYLLNING MELAMIN

Vit

Ask 1

FAKTA/TILLVAL

väljer ni dörrar och efteråt tar

• Antal fyllningsfält 1

ni kontakt med Elfa för att

• Max antal fyllningar/dörr 1

bestämma inredning.

• Profilbredd 20 mm

Ingår ej från Rörvikshus.

Trappor
Trappan är en del av din inredning. Den
kan vara diskret och smälta in, eller ta för
sig och sticka ut. Snickarlaget är en av
landets ledande tillverkare av trappor med
fokus på design, nytänkande och flexibilitet.
Valmöjligheterna är många vad gäller
träslag, färg och form på stolpar, räckes
ståndare och handledare. Fabriksmålning
enligt standard är vit NCS S 0502-Y.

PLANSTEG OCH VANG STANDARD
Plansteg i klarlackad ek (glans 25)
Vangstycken i vit NCS S 0502-Y
Tillval i bilden: Första steget är ett blocksteg.
RÄCKE SOUL STANDARD
Släta rektangulära spjälor och stolpar i
vit NCS S 0502-Y. Stilrena handledare
klarlackad ek (glans 25).

YTBEHANDLING
Som tillval går det att välja
valfri kulör eller behandling av
trappan. Exempelvis kan hela
eller del av trappan matchas
till vald tröskel / golv.
Exempel på ytbehandling:
• Mattlack glans 10
• Täckmålat på bok
(vid täckmålade plansteg frånskriver
sig leverantören garantin)

• Lasera i valfri kulör
• Alternativet vit S 0500-N

RÄCKE POP *

RÄCKE CLASSIC

GLASRÄCKE POP

Spjälor (nr 11) av mattborstat rostfritt
stål. Stilrena stolpar i vit NCS S 0502-Y.
Stilrena handledare i klarlackad ek
(glans 25).

Profilerade spjälor och stolpar i vit NCS
S 0502-Y. Profilerade handledare i
klarlackad ek (glans 25).

Glasräcke med rostfria mellanstolpar.
Stilrena handledare och stolpar i trä.

HATT
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Kök från Ballingslöv
Välkommen till det
viktigaste rummet i ditt liv
Köket är det viktigaste rummet i ditt liv. Idag är köket mer än bara ett rum
där du lagar mat – det är rummet där vi spenderar oräkneliga timmar
med familj och vänner. Rummet bör därför spegla och tillgodose de
enskilda familjemedlemmarnas behov.
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Ballingslöv standard Paket 1

STANDARDLUCKA

STANDARDHANDTAG

Lucka Studio vit.

Handtag HG831

FÖLJANDE INGÅR SOM STANDARD I KÖK:
Förutsatt att det är inritat på huvudritningen.

Rostfritt (160mm)

•

Lucka Studio Vitmålad, ramlucka i MDF

•

Handtag: HG831, rostfritt (160mm)

•

F-höjd (från golv till ovankant stommar = 2248 mm)

•

Dämpning i gångjärn som standard

•

Takanslutning ingår ej (gips ner från tak)

•

Belysning ingår (LED-spot, urfräst undersida överskåp)

•

Socklar (vitmålade)

•

Täcksidor ingår (vitmålade)

•

Diskbänksskåp med utdragbara lådor (inklusive sopsorteringskärl)

•

Skafferiskåp/Linneskåp med hyllor

•

Högskåp för ugn/mikro (med lådor)

•

Generellt lådor i underskåpen - Modell LEGRA-låda
(marknadens djupaste låda, med mjukstängning)

•

Hörnskåp med hyllplan

•

Laminatbänkskivor 30 mm i något av våra 24 olika utföranden

•

Underlimmad vask: Intra FR520

•

Vid vask i köksö: Intra FR155

•

Socklar med sockelben

•

Barnlås på diskbänksskåp och översta lådan

Ballingslöv klädvård / garderober
FÖLJANDE INGÅR SOM STANDARD I KLÄDVÅRD/GARDEROBER:
Förutsatt att det är inritat på huvudritningen.

STANDARDLUCKA

STANDARDHANDTAG

Lucka Harmoni vit.

Handtag HG831

•

Lucka Harmoni Vit, 16 mm målad melaminlucka

•

Handtag: HG831 (Rostfritt, c/c 160 mm)

•

K-höjd (från golv till ovankant stommar = 2098 mm)

•

Dämpning i gångjärn som standard

•

Takanslutning ingår ej (gips ner från tak)

•

Om det finns väggskåp med på husritning ingår LED-spottar

•

Sockelben i stål (ej socklar)

•

Täcksidor ingår (vitmålade)

•

Vaskskåp: Skåp utan inredning (bottenmatta ingår)

•

Städskåp med städinrede och medicinskåp

•

Linneskåp med hyllor

•

Garderob med klädstång och hylla

•

Laminatbänkskivor 30 mm i något av våra 24 olika utföranden

•

Ovanpåliggande vask Decosteel DSDI0358

Rostfritt (160mm)
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Vitvaror
Kökspaket vitt

Tvätt- & Torkmaskiner

INBYGGNADSUGN

INDUKTIONSHÄLL

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

HB510ABV0S - Inbyggnadsugn vit, 3D varmluft,
71 l, Snabbstart

EH651FEB1E - 60
cm Induktionshäll,
touchSlider-styrning

SN436W01AS - Diskmaskin,
60 cm vit, A++, 48dB, 5program, Machine Care

WM12N2C7DN - Tvättmaskin,
frontm, 7 kg, 1200v, A+++, vit

WT43H07CDN - Värmepumpstumlare, 7 kg, A+, vit

TORKSKÅP NIMO
ETS 1900 E

KYL/FRYS
KG36VXW31 Kyl/frys, 186 cm Vit, A++

INBYGGNADSMIKRO
BF525LMW0 - Vit mikrovågsugn
för inbyggnad, 20 l

Lättarbetat torkskåp med fasta
hängare. Isolerad dörr. Utrustad
med sensorstyrd avstängning
för att undvika övertorkning och
spara energi. Kapacitet 4 kg.
Djup
Höjd
Bredd

615 mm
1915 mm
595 mm

PJÄXTORK
Torkar två par åt gången.
Timerfunktion.Väggfäste.

Fläktar

VÄGGHÄNGD FLÄKTKÅPA

FRIHÄNGANDE FLÄKTKÅPA

LC97BIP50 - Vägghängd fläktkåpa, 90 cm
Rostfritt stål boxDesign, 702 m3/h, 55 dB

LF98BIP50 - Frihängande fläktkåpa, 90 cm Rostfritt stål boxDesign, 867 m3/h, 54 dB
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UTDRAGBAR FLÄKT
(FÖR INBYGGNAD I ÖVERSKÅP)
LI67RB530 - Utdragbar fläkt, 60 cm, BLDC-motor, ledbelysning, 739 m³/h, 54 dB. Med grepplist (LZ46550)
i rostfritt stål.

Dusch & badrum
Badrumsinredning

Badrumspaket
Det är den storleken på badrumspaket (Ikon) på planritningen som ingår som standard.

Badrumsstil Viskan Solid / Standard
INR Viskan Solid är en noggrant genomarbetad möbel med tvättställ i äkta porslin, gott om
Handtag ADD krom

förvaring, lådinsatser i trä och praktiska iläggsmattor.

PAKET VISKAN SOLID 60

PAKET VISKAN SOLID 80

PAKET VISKAN SOLID 120

Underdel vit (320811)
Tvättställ vit (330060)
Spegel FEEL (344060)
Handtag ADD-krom cc 128 mm
(20056)

Underdel vit (321111)
Tvättställ vit (330080)
Spegel FEEL (344080)
Handtag ADD-krom cc 256 mm
(20055)

Underdel vit (322011)
Tvättställ vit (330122)
Spegel FEEL (344120)
Handtag ADD-krom cc 128 mm
(20056)

Blandare

Bra att veta om rördragningar
Rördragningarna fastställs först när projekteringen
är klar. Vi gömmer rör i bjälklag och väggar i den

Blankpolerad

mån det går. Men i vissa fall är detta inte möjligt då
kläs rören in för att smälta in på bästa sätt.

KÖKSBLANDARE
Tapwell
RT2184
Blandare i
klädvård är lika
köksblandaren.
DUSCHSET

BOTTENVENTIL
Tapwell 74400
Ingår vid köp av
tvättställsblandare.
Blankpolerad

Utomhuskranar

Tapwell
RT105
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

UTOMHUSKRAN
med backventil och nyckel
431 55 24

Tapwell RT2071

DUSCHBLANDARE
Tapwell
EVM168-160

FM MATTSSON DUBBEL
Trädgårdskran/postventil
431 71 03
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Bad
Badkar Saltholmen

Placering av blandare
vid enkel rygglutning

Placering av blandare
vid dubbel rygglutning

Hörnbadkar Glimminge
Placering
av blandare

STANDARD
1700x700 mm
Frontpanel / L-panel
Dubbel rygglutning
Material Sanitetsakryl

+ TILLVAL SALTHOLMEN

STANDARDBLANDARE NORDHEM
GLIMFORS KROM

Massagesystem 1 & 2

STANDARD

+ TILLVAL GLIMMINGE

Nackkudde

1300x1300 mm

Massagesystem 1 & 2

Enkel rygglutning

Frontpanel

Nackkudde

Material Nordulit

Material Sanitetsakryl

Material Nordulit

BLANDARE NORDHEM
SALTFORS KROM

BLANDARE
TAPWELL RT022
Badkarsblandare
termostat i krom. Monteras
på innervägg.

Badkar
Standard är det
badkar som är på
ritningen (Saltholmen
eller Glimminge).

Observera att som standard
monteras blandare i badkarets kant som på bilden.

Dusch

GLAS

I samarbete med INR erbjuder vi en mängd olika duschlösningar.
Vår ambition är att du ska hitta den duschlösning som du tycker om.
Vi lägger stor vikt vid att våra produkter ska vara funktionella, ha
snygg design och bra kvalité till rätt pris.
Besök gärna www.inr.se

Klarglas

PROFILER

Blankpolerad

Frostat
glas

Mattborstad

Grått glas

Signalvit

Dusch
Standard är den dusch
som är på ritningen (enligt
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INR LINC NIAGARA

INR LINC MODELL 2

INR LINC MODELL 3

Blankpolerad profil, klarglas

Blankpolerad profil, klarglas, enkeldörr

Blankpolerad profil, klarglas, dubbeldörr

alternativen här på sidan).

Porslin

TECE WC-fixtur
vägghängd toalett

TECE WC-fixtur är en smidig helhelslösning som gör
det möjligt med en vägghängd wc i de allra flesta
Triomont
är ett
enkelt och
system
frånmed
Gustavsberg för
badrum. Alla
wc-skålar
från flexibelt
Gustavsberg
passar
installation
vägghängda
toaletter, tvättställ och bidéer. KonstrukWC-fixturen.avLäs
mer på www.tece.com/se/
tionen och allt material håller högsta kvalitet och uppfyller högsta
Rördragning för
vägghängd toalettstol
testkrav på belastning, 400 kg. Du behöver med andra ord inte
kan inte placeras i
oroa dig för om konstruktionen ska hålla. Triomontfixturen passar
yttervägg.
de allra flesta badrum och gör att du undviker stora och kostsamma
ombyggnader och kan dessutom använda hörn och små utrymmen.
TECE inbyggnadsDet enda du egentligen behöver
är ett djup på 14 cm, vilket är
fixtur med Safetybag
den golvyta som fixturen kräver.
alltså inte mer plats än din
gör attDen
mantar
slipper
den omständliga
golvstående toalett.
proceduren
med
Ladda ner broschyren om Triomont
från
Gustavsberg.se för mer
att behöva tätskikta
information.
bakom fixturen.
Triomont är ett enkelt och flexibelt system från Gustavsberg för
installation av vägghängda toaletter, tvättställ
ca och bidéer. Konstruk190-230
tionen ochcaallt material håller högsta kvalitet
och uppfyller högsta
NAUTIC 1500
60
625
NAUTIC 1522
testkrav på belastning,
400 kg. Du behöver med andra ord inte
5G84
HYGIENIC FLUSH
HYGIENIC FLUSH
HYGIENIC FLUSH
oroa dig för om konstruktionen ska hålla. Triomontfixturen passar
för golvmontage, 7805859
för väggmontage, 7819929
de allra flesta badrum och gör att du undviker stora och kostsamma
för väggmontage, 7763112
TECE WC-FIXTUR
• Dubbelspolning 4/2L
ombyggnader och kan dessutom använda hörn och 530
små utrymmen.
• Dubbelspolning 2/4L, standardsits
• Soft Close/Quick Release sits
i höjderna
820 mmäroch
120på
mm.
• Städvänlig och minimalistisk
Det Fixturen
enda dufinns
egentligen
behöver
ett 1djup
14 cm, vilket är
• Städvänlig och minimalistisk
• Städvänlig och minimalistisk design
den +golvyta
som fixturen
Den tar alltså inte mer plats än din
TECE WC-fixtur
820 kräver.
mm - 7926159
• Med öppen spolkant för
• Öppen spolkant för enklare rengöring • Med öppen spolkant för enklare
+ TECE WC-fixtur
enklare rengöring
golvstående
toalett. 1120 mm - 7926157
rengöring
• Inkl fixtur för upphängning - 8097403
+ TECEnow
Spolknapp
(plast) dubbelspolning
matt kromför
7926399
Ladda
ner broschyren
om Triomont
från Gustavsberg.se
mer
(finns i fler färger - vit, blankförkromad, svart blank, svart matt)
information.
GOLVMONTERAD STANDARD TOALETT
VÄGGHÄNGD TOALETT

Badrumspaket
vid mindre WC

ca
190-230

ca
60

625

Samtliga wc-skålar från Gustavsberg passar med Triomont wc-fixtur. Bu
eller 230 mm, för att klara av olika slags skålar. Eftersom Gustavsberg ä
530
sortiment av wc-skålar att välja mellan. Med ett
bultavstånd satt på 180
Gustavsberg och Villeroy & Boch. Det finns skålar för alla. Barn, långa,
större skålar och mindre skålar. För hörn och för små utrymmen. Naturl
från Gustavsberg.

NAUTIC HÅRDPLASTSITS
med soft close. Vit 788 08 21
Finns även i svart 788 08 20.

GOLVMONTERAD STANDARD TOALETT

VÄGGHÄNGD TOALETT

min
220

OBS! Rördragning
för vägghängd
toalettstol kan inte
i yttervägg. passar med Triomont wc-fixtur. Bultav
Samtliga wc-skålarplaceras
från Gustavsberg

BADRUMSSPEGEL ARTIC - 60 CM
MED BELYSNING
Spegel 600x650 mm 8879322

eller 230 mm, för att klara av olika slags skålar. Eftersom Gustavsberg är e
sortiment av wc-skålar att välja mellan. Med ett bultavstånd satt på 180 m
Gustavsberg och Villeroy & Boch. Det finns skålar för alla. Barn, långa, kor
större skålar och mindre skålar. För hörn och för små utrymmen. Naturligtv
från Gustavsberg.

NAUTIC 5550

BAKOM HELVÄGG

Tvättställ 500x380
745 50 64

min
220

Handdukstorkar från NORDHEM
FISKEBÄCK

VAXHOLM

Elektrisk handdukstork
De raka och svängbara armarna som kan
vridas var för sig i 180
grader gör Fiskebäck
till en praktisk och
flexibel handduks tork.
Tack vare konstruktionen kan flera hand
dukar hänga luftigt och
torkas samtidigt.

Elektrisk handdukstork
De mjukt rundade och
svängbara bågarna
skapar en elegant design
och gör Vaxholm till en
praktisk och flexibel handdukstork. Bågarna kan
med full frihet vridas var
för sig i 180 grader.

(Finns även i utförande
med 3, 5 och 6 armar)

NÄÄS
Elektrisk handdukstork.
Den klassiska handdukstorken Nääs är med sin
BAKOM HELVÄGG
BAKOM HALVVÄGG
stilsäkra och minimalistiska
utformning en av våra mest
omtyckta modeller.
Storlek: 900x400 mm
(Finns även i 900x500,
900x600, 1330x400,
1330x500, 1330x600)

Storlek 750x440 mm

Storlek 540x590 mm
krom

(Vaxholm finns i olika
bredder 440 mm och
675 mm. Finns även med
med 2, 4, eller 5 bågar)

BAKOM HALVVÄGG

krom

krom
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Bastu

Ett bastubad är total avkoppling och renande för kropp och
själ. Tylö är världsledande och erbjuder basturum, aggregat
och individuellt anpassade lösningar. Tylös bastuaggregat
sticker alltid ut med sin design och kvalitet.

Bra att veta
Effekten på bastuaggregatet
bestäms av storleken på bastun.
Lavar (ryggstöd och sittbänk)
MANÖVERPANEL

SENSE SPORT

SENSE COMBI PURE

Bastuaggregatet har energisparfunktion och inbyggda
vred för tid och temperatur.

Här får du både torrbastu och mild ånga i ett
och samma aggregat.

levereras i asp.

Till aggregatet Sense
Combi Pure medföljer
manöverpanelen Pure
som är en termostatstyrd
manöverpanel med
touchkontroll, för placering antingen utanför eller
inne i basturummet.

VÄGGPANELER

BASTUDÖRR DGL
7x19 asp i klarglas.

Gran

Kamin

Värmebehandlad asp

Asp

Samtliga
kaminer
Vi erbjuder Conturas
braskaminer som tillval.

Samtliga braskaminer
kan levereras med
anslutning till uteluft,
golvplåt, premodul
skorstenssystem, takhuv
(svart eller tegelröd)
och takbrygga (svart,
tegelröd eller galv).

FÄRGVAL
Till samtliga braskaminer
kan du välja färg på skorsten
(grå, svart, vit) och golvskydd (vit, grå och svart plåt
- alternativt glas).
BRASKAMIN
CONTURA 586 STYLE
Med gjutjärnslucka
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BRASKAMIN
CONTURA
35T:1 HÖG
med glastopp

BRASKAMIN
CONTURA 856T

BRASKAMIN
CONTURA 750A

Täljsten

Gjutjärnstopp

BRASKAMIN
CONTURA 556:1
STYLE
Gjutjärnstopp

Teknik

Elprojektering
Rörvikshus tillhandahåller elprojektering enligt
Rörvikshus elstandard. Val utöver detta är tillval.

Larm i samarbete med
Securitas Direct
Det ska vara tryggt att bo. Med Rörvikshus får du 1 års fritt abonnemang på ett av Sveriges mest
installerade hemlarm. Läs mer om larm från Securitas Direct på www.verisure.se

Så här skyddas ditt hus under och efter byggnationen

1

När ditt hus byggs skyddas det av
ett bygglarm från Securitas Direct.

2

Före slutbesiktning installerar
Securitas Direct ditt hemlarm.

1 ÅRS FRITT ABONNEMANG
När du väljer att bygga ett Rörvikshus vill vi att du ska känna dig trygg både
med att bygga och att bo, när du är hemma, på jobbet eller bortrest. I
samarbete med Securitas Direct ger vi dig därför ett helt års fritt abonnemang
från inflyttningsdagen.

3

Ditt hem skyddas dygnet
runt, året runt.

Verisure är ett nytt trygghetskoncept med smarta
larmsystem, övervakade av och kopplade till
Securitas Directs larmcentral och tjänster.
www.verisure.se
DETTA INGÅR I ERT LARMPAKET FRÅN VERISURE:

FRIA VÄKTARUTRYCKNINGAR
I trygghetspaketet ingår alltid lokal närvaro via Securitas Direct områdespart
ners och väktartjänst med obegränsat antal kostnadsfria utryckningar och yttre
kontroll. Det gör att du får hjälp oavsett vad som utlöst larmet, och att du inte
drabbas av oväntade kostnader vid t ex falsklarm.
UNIK TJÄNST MED DIRECTENHETEN
Om något händer kontaktar en operatör dig via Directenheten för att kommu
nicera direkt med dig på plats och sedan snabbt kunna sätta in rätt åtgärd.
Om du inte svarar skickas väktare. Det ger ökad trygghet vid olyckor eller
akut sjukdom. Tryggt för barn som är ensamma hemma, speciellt om fast tele
fon saknas i hemmet. Larmcentralen kan kommunicera med oinbjudna gäster

•
•
•
•
•
•
•
•

4 Vibrationsdetektorer – larmar direkt vid inbrottsförsök.
2 Kameradetektorer – tar bilder som visar larmorsak.
1 Röstenhet – skapar direktkontakt till larmoperatören.
1 Larmpanel – se status samt larma på och av.
1 Larmbricka – larma på och av utan användarkod.
1 Huvudenhet – skickar larmsignaler krypterat.
2 Rökdetektorer – varnar samtidigt med tal och signal.
Larmskyltar och dekaler – avskräcker inkräktare.

EGEN LARMCENTRAL
Du når alltid Securitas Directs larmcentral på 020-724 365, som har öppet
7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Så snart
ditt larm har installerats blir du ansluten till larmcentralen.
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Värme &
ventilation

NIBE UPLINK™
FRIHET – VAR DU VILL, NÄR DU VILL

NIBE en ledande aktör inom uppvärmningslösningar och strävar
efter att tillhandahålla innovativa lösningar som inte bara sparar
energi utan också minskar CO2 utsläppen.

Energideklaration

Den grundläggande principen bakom bergvärme
är mycket enkel, men vi på NIBE har utvecklat
För att bygganmälan ska beviljas måste bygglovshandlingarna
För att husköpet ska kännas tryggt så energitekniken över åren och tagit fram allt mer
beräknar vi ditt fjällhus för aktuell klimatzon. Detta
alltid inkludera energi- och effektberäkning. Den allra vanligaste
sofistikerade och avancerade produkter.
görs i samband med bygglovet.
Nu har
vi gått ännu ett steg längre. Det kallar vi
– och oftast mest lönsamma – lösningen, är att återvinna
energi
Rörvikshus konstruktion håller absolut toppklass
NIBE frihet.

ur ventilationsluften och installera en frånluftsvärmepump.

och tål att jämföras!

Håll dig uppdaterad

Vid byggnation av större hus kan det bli aktuellt med en bergvär
NIBE Uplink håller reda på vilken mjukvara som passar din anmepump kompletterad med NIBEs frånluftsmodul FLM.läggning och låter dig ladda hem och uppgradera till den senaste
versionen.

Bra att veta om rördragningar
Vilken värmelösning som är bäst för dig beror på en mängd
Med NIBE Uplink och internet får du en snabb överblick och aktuell Med NIBE Uplink kan du styra komforten i din fastighet – var du vill
fastställs
först
när
projekteringen
är
du vill. Det
kallar
vi NIBE
frihet.
status på värmen och värmepumpen i din fastighet. DuRördragningarna
får ett över- och när
olika saker: husets storlek, var i landet det ligger, antalet
plan
skådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen
klar.och
Vivarmgömmer ventilationsrören i bjälklag, vindsut
dessutom ett
och tak i den mån det går. Men i många fall
osv. Prata med din repesentant för mer info eller besökvattenkomforten.
NIBEs Vid en eventuell driftstörning får durymmen
larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder.
är vi nödgade att bygga synliga ventilationstrummor
hemsida för mer information.
som då kläs in för att smälta in på bästa sätt och i
NYHET!
NIBE Smart Price Adaption

vissa fall sänker vi taket för dold installation.
Sänker dina
energikostnader
Arkitektens planskiss
kan
ge en första lösningsidé, men slutlig rördragning fastställs först efter
projektering.

NIBE UPLINK INGÅR I ALLA PAKET
Med hjälp av Internet och NIBE Uplink får man en
snabb överblick och aktuell status på anläggningen
och värmen i bostaden.
Man får ett överskådligt och bra underlag där man
effektivt kan följa och styra värme och varmvattenkomforten. Drabbas man av eventuell driftstörning i
anläggningen får man tryggt via e-post ett larm som
ger möjlighet till snabb åtgärd.

N I B E L U F T / VAT T E N 1 3
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Solcellspaket

Frånluftsvärmepump

Solcellspaket som med fördel kombineras med NIBE värmepumpar. Bidrag kan finnas att söka hos länsstyrelsen.

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt
hus och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma
upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återan
vänder alltså gammal förbrukad luft.

Vid nyproduktion av hus får byggnadens specifika energianvändning reduceras med energi från solceller i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. Byggnadens
energianvändning minskar i motsvarande omfattning som
energin från solceller tillgodogörs.
Varje grundpaket om 3,2 kW består av 10 paneler.
MODULSYSTEMET FINNS I GRUNDPAKETEN
• 17 m²
• 85 m²

• 34 m²
• 102 m²

• 51 m²
• 119 m²

• 68 m²
• 136 m²

Varje grundsats kan kompletteras med fler solpaneler, för bättre
takanpassning.
Med solel blir du mikroproducent av grön el och
bidrar till en bättre miljö
samtidigt som du gör en
bra investering. Solel från
solceller fungerar allra
bästa i kombination med
en värmepump av valfri typ.
Många gånger halveras
värmepumpens energiåtgång när du kompletterar
med solceller.

NIBE F730
Frånluftsvärmepump.
NIBE F730 har en
kompressor som kan
uppfylla energibehovet i
en ny bostad på upp till
omkring 200 m². NIBE
F730 levereras som ett
komplett paket som kan
förse din bostad med
värme, varmvatten och
ventilation.

VPB 200
Varmvattenberedare
200 l. Tillval till Nibe
F750. För er som
har behov av extra
varmvatten. Ex.
stort badkar, många
som duschar.
H 1500 mm
B 600 mm
D 600 mm

H 2005-2030 mm
B 600 mm
D 615 mm

Panelstorlek: 1650x991x35mm

FRISKLUFTSVENTILER

NIBE frånluftsvärmepump
installerad i ditt hus

Om ditt hus försetts med friskluftsintag/fresh ventiler
får du som standard en utvändig ventil i aluminium.
Den är om man så önskar övermålningsbar för att
kunna matcha husets färgkulör. Dock ej med slamfärg eller fasadlasyr. Den invändiga ventilen är vit
och kan både målas och tapetseras om så önskas.

Art nr
TL100DE
art nr
440101 galler med
stos

Här visas några av de många fördelar som ﬁnns med att installera en frånluftsvärmepump i din bostad.

Här visas några av de många fördelar som finns med att installera en frånluftsvärmepump i din bostad.

NIBE™ SMS 40
FJÄRRKONTROLL
Tre funktioner i ett
VÄRME, VARMVATTEN OCH VENTILATION

Med SMS 40 kan du fjärrstyra värmepumpen med
mobiltelefonen, så att du till exempel kan slå på
värmen på vägen hem från semestern. Fungerar
med frånluftsvärmepumparna.

Med en frånluftsvärmepump från NIBE får du
alla dessa funktioner. Vattenburen värmedistribu
tion sker med radiatorer och/eller golvvärmesystem.

NIBE™ PV 3031/3063/3093
NÄSTAN UTSLÄPPSFRI

Inget som stör ögat
HELA INSTALLATIONEN FINNS INOMHUS

Frånluftsvärmepumpen kan – med fördel –
kompletteras med solceller.

Eftersom alla delar av installationen finns inomhus
syns ingenting i trädgården. Du behöver inte
fundera över tomtens beskaffenhet när du väljer en
frånluftsvärmepump till ditt nya hus.

Diskret design
NEUTRALT UTSEENDE SOM
SMÄLTER IN I ALLA MILJÖER

Kompatibilitet
KOPPLAS ENKELT SAMMAN MED ANDRA
ENERGIKÄLLOR

Tilltalande men diskret design gör det enkelt att
placera våra frånluftsvärmepumpar i bostaden.
Eftersom produkterna är snygga att titta på kan
de också placeras på mer synlig plats.

Om du vill ansluta en ytterligare energikälla kan
NIBE frånluftsvärmepumpar anslutas till exempelvis
solenergi.

Utegivare
MINIMERAR SLÖSERI OCH SÄKERSTÄLLER
EKONOMISK DRIFT AV VÄRMEPUMPEN

Ventilation
TVÅ SÄTT ATT VENTILERA DIN BOSTAD

En givare på husets utsida rapporterar utomhus
temperaturen till värmepumpen, som anpassar sin
utgående effekt efter behovet.

I vissa fall tillförs friskluft direkt genom väggventiler,
vilket är både energieffektivt och tyst. Alternativt
kan friskluften först passera värmepumpen och
värmas upp innan den distribueras. Detta
säkerställer jämn temperatur.

NIBE Uplink™
HÅLL DIG UPPDATERAD
NIBE Uplink håller reda på vilken mjukvara som
passar din anläggning och låter dig ladda hem och
uppgradera till den senaste versionen.

NIBE™ ECS 40/41
DISTRIBUERA VÄRME TILL FLER ÄN ETT SYSTEM
Med hjälp av tillbehören ECS 40/41 kan du välja att
fördela värme från värmepumpen upp till fyra olika
uppvärmningssystem. Detta är en idealisk lösning
om du till exempel har golvvärme på nedervåning
en och radiatorer på övervåningen. Fungerar med
frånluftsvärmepumparna.

Med NIBE Uplink och internet får du en snabb
överblick och aktuell status på värmen och värme pumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och
bra underlag där du kan följa och styra värmen och
varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstör ning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket
ger möjlighet till snabba motåtgärder.
Med NIBE Uplink kan du styra komforten i din fast ighet – var du vill och när du vill.
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Med Thermotech får du ett tryggt golvvärmesystem med hög komfort som
samtidigt är så energieffektivt som möjligt. Vi planerar noga hur tätt slingorna

Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och
projekterar kompletta kundanpassade system för vattenburen golvvärme, vattendistribution och markvärme.

ska ligga och var golvvärmefördelare och reglering ska placeras.
Thermotechs vattenburna golvvärme ger dig komfort i hela din bostad.

Golvvärme för betongplatta/betongbjälklag
GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING I BETONGPLATTA/BETONGBJÄLKLAG
Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i huset i en
betongkonstruktion. Rördimension och c/c-mått projekterar vi efter bostadens förutsättningar
och effektbehovet.
Ingår: Golvärmefördelarskåp, erfordeliga golvvärmerör och trådbundna termostater.

Golvvärme för träbjälklag
GOLVVÄRME FÖR TRÄBJÄLKLAG ENLIGT THERMOTECHS TRÄSYSTEM
På träbjälklag läggs Thermotechs Träsystem:
En 22 mm spårad golvspånskiva läggs ovanpå spånskivan i träbjälklaget. I spåren
placeras golvvärmerören tillsammans med värmeöverförande aluminiumplåtar. En
gedigen konstruktion.
Ingår: Golvspånskiva 22 mm med spår, värmeöverförande aluminiumplåtar,
golvärmefördelarskåp, erfordeliga golvvärmerör och trådbundna termostater.

Golvvärme tillbehör
GOLVVÄRMEFÖRDELARE I
VATTENSÄKERT FÖRDELARSKÅP
Golvvärmefördelaren är
navet i din golvvärmeanläggning. Här kopplas
golvvärmeslingorna och
regleringen in. Thermotechs golvvärmefördelare
är tillverkad i rostfritt stål
och har hög trycktålighet,
bra rostskydd, låg vikt och
stilren design
Golvvärmefördelaren
levereras i ett läckagesäkert
fördelarskåp som installeras
infällt i väggen bakom en
diskret vit lucka.
Djup: 95 mm Höjd: 710 mm
Olika bredder: 540, 690, 840 mm
Färg: RAL9016
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DIGITAL TRÅDBUNDEN TERMOSTAT
Thermotechs digitala rumstermostat har en
tunn och diskret design. Termostaten tänds
upp när du rör vid den och temperaturreglagen
blir synliga. En termostat installeras i de rum
som går att temperaturreglera.

ELEKTRONISK TRÅDLÖS
TERMOSTAT
Digital rumstermostat för trådlös
kommunikation med basenheten
finns som tillval. För säkrare drift
förordar Rörvikshus trådbundet.

SHUNT VID RADIATORSYSTEM PÅ OVANPLANET
ELLER VID BEHOV
Ska du kombinera golvvärme med radiatorer på
övervåningen behövs en
shunt. Shuntens funktion
är att blanda in av det
varma vattnet, som kommer från värmekällan, i
det vatten som cirkulerar i
golvvärmesystemet så att
önskad temperatur uppnås. Thermotechs shunt
är tillverkad i rostfritt stål
och har en stilren design.

Vattenfördelarskåp
Thermotech Multifördelarskåp för rörsystem är konstruerat helt i lackerad plåt. Till
skåpet leds inkommande vatten och fördelas sedan ut i huset. Skåpet finns i två
olika storlekar - vilken som installeras beror på husets storlek och behov.
VATTENFÖRDELARSKÅP 540
Skåpet är 540mm brett, 550 mm högt och 120mm djupt. Klarar 8 kalla utgångar och 5 varma. Man kan
gå upp med 2 kalla och 2 varma. Färg RAL9016.
1

VATTENFÖRDELARSKÅP 690

Vad ingår i WaterFuse®-systemet?
1. Centralenheten. Placeras i anslutning till huvudvatten-

Här kan du slå av och på vattnet, göra inställningar,
Skåpet är 690mm brett, 710mm högt och 120mm djupt. Klarar 11 kalla utgångar och 8 varma. Mankranen.
se aktuellt vattentryck och få information om aktuell status i
ditt vattensystem. Centralenheten kan även kopplas mot ditt
kan gå upp med 5 Kalla och 5 varma. Färg RAL9016.
huslarm eller fjärrstyrning vilket ytterligare ökar tryggheten.
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2. Vattenenheten. Monteras på vattenledningen direkt efter

Bra att veta om vattenfördelarskåp
I skåpet placeras vattenmätaren. Vid val av vattensäkring
placeras också dess vattenenhet i skåpet. Inga rör ingår i
eller till vattenfördelarskåpet.

huvudvattenkranen. Har en avstängningsventil och en elektronisk tryckgivare. Mjuk stängning/öppning för att undvika
tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.
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3. Fjärrenheten. Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av

Thermotech
AB avstängutvecklar, tillverkar och
och slår på vattnet i Scandinavia
huset. Du kan också välja fördröjd
ning. Har du tryckfall i ditt vattensystem så indikeras detta av
projekterar
kompletta kundanpassade system för vattenen lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan ändå slås på medan felet
undersöks
och eventuellt åtgärdas.
buren
golvvärme,
vattendistribution och markvärme.
4. Vattendetektorer. Placeras under exempelvis diskmaskin,
tvättmaskin och lämpliga platser där vatten kan samlas vid en
eventuell vattenläcka. Tre sensorer medföljer varje detektor.
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Signalerar trådlöst till centralenhet/vattenenhet vid minsta läckage.

Vattensäkring
WaterFuse® - Villa är ett komplett system som minimerar risken
för vattenskador. Vattendetektorer känner kontinuerligt av om det
uppstår läckor vid utsatta platser som t.ex. diskmaskin och larmar
samt stänger av vattnet vid läckage. När man lämnar huset
stängs vattnet av i hela huset med ett tryck på fjärrenheten eller
centralenheten, omedelbart eller fördröjt, och slås på lika enkelt.
När vattnet är avstängt utförs en automatisk läckagekontroll av
den elektroniska tryckgivaren. Det innebär att även dolda fel som
kan finnas inne i väggarna upptäcks och att en daglig kvalitets
kontroll på rörsystemet i fastigheten utförs.
GILLAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAGEN
Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen.
Därför stödjer många försäkringsbolag installation av vattenfels
brytare. Fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller och hur
mycket premiereduktion som kan fås.

Vattnet stängs av och du riskerar ingen stor dyr vattenskada.

1
3

2
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VILLAPAKETET INNEHÅLLER

1. Centralenheten

2. Vattenenheten

3. Fjärrenheten

4. Vattendetektorer (3 st)

Husbyggarförsäkring Besiktning
I samband med husleveransen tecknas en ettårig hus
byggarförsäkring via Länsförsäkringar. För fullständiga
försäkringsvillkor kontakta er Rörvikshusrepresentant.

Rörvikhus Sweden AB tillhandahåller
en kontrollbesiktning och en slutbesiktning via Gar-Bo.

Andra försäkringar
Gar-Bo färdigställandeförsäkring och frivillig 10-årig
nybyggnadsförsäkring ska tecknas och bekostas av
köparen direkt med Gar-Bo.

För mer information om försäkringar kontakta din Rörvikshus representant.
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