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Hangarhusene, Designprogram 26. maj 2019

DIT PERSONLIGE PRÆG

Du tænker dagens første og sidste 
tanke i soveværelset, du slapper af og holder fri i 

opholdsrummet, og du laver dine livretter i køkkenet.

 Hjemmet er et af de vigtigste 
steder i vores liv.
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PRAKTISK VEDRØRENDE DESIGNPROGRAMMET

Dette designprogram beskriver de fem designpakker 
og øvrige tilvalgsmuligheder, som du kan vælge

ved indretningen af dit nye hjem.

Designpakke: Minimalism
Når du ser cirklen med 'Vores valg' på de 
kommende sider, indikerer det de valgte 
materialer, der som udgangspunkt følger med 
boligen.

Tilvalg
De andre stilkoncepter (Tradition, Trend, 
Nordic og Industry) der optræder i design- 
programmet er tilvalg, som du kan tilvælge
mod et tillæg i pris. 

I disse designpakker er der foretaget 
ekstra tilvalg som komplementerer valg af 
køkkenlåge herunder gulv, ekstra skuffer, 
anden bordplade, greb og opgraderede hårde 
hvidevarer. 

Information
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bonava.xx/projectname

Vi har gjort det 
enkelt for dig

MATERIALER

Designprogram
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Visualisering af køkkentypen Minimalism



Hangarhusene, Designprogram 26. maj 2019

Låger              Hvid glat låge med integreret greb
Hvidevarer Opvaskemaskine i rustfri stål og integreret køleskab
Emhætte                Indbygget i overskab 
Vask                        Rustfri vask, underlimet
Ovn                   Rustfri indbygningsovn
Kogesektion Glaskeramisk
Bordplade              Mørkgrå laminat bordplade 20mm           
Køkkenarmatur     Grohe, Krom

Bordplade
Den valgte bordplade, mørkgrå laminat, er med sin 
matte, silkebløde overflade et yderst moderne og 
eksklusivt produkt. Samtidig er det et materiale, der  
er kendetegnet ved at have  alle de gode egenskaber, 
nemlig en meget slidstærk og rengøringsvenlig 
overflade. 

Vask
Vasken er vedligeholdelsesvenlig, i rustfri stål og
monteret underlimet, det rigtige  valg der letter den 
daglige rengøring. 
Vi har valgt et enkelt og stilrent armatur af fabrikat 
Grohe, et kvalitetsprodukt der ikke går på kompromis 
med design og funktionalitet tillige ekstra vandbespa-
rende.

Hårde hvidevarer
Køleskabet er er integreret bag låge og front følger 
lågens linjer og design på overskabe. Opvaskemaskin- 
en og ovn er i rustfri stål og er behandlet med Anti- Fi-
nerprint der modvirker aftryk og sikrer at det rustfrie 
udtryk beholder sin finish.

Stilen i designpakken Minimalism er både minimalistisk og stilfuld med moderne og glatte hvide 
køkkenlåger, der er lette at holde i kombination med en kontrastful mørk bordplade i grå laminat. 

Udtrykket er let, enkelt og skandinavisk. Denne stil giver dig en neutral base, hvorefter du kan 
skabe din helt egen stil ved at tilføje køkkenudstyr, tekstiler og små detaljer, samt eksperimentere 

med farver og andet interør. 

'Minimalism' designpakke indgår i købesummen på din bolig, og der er ingen mulighed for at 
foretage ændringer i denne designpakke.

         

Minimalism
Det moderne køkken

Vores
valg

Nedenstående elementer indgår i dit nye hjem

Designprogram
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- Glat hvid låge i 19 mm MDF
 med indfræst greb
- Svagt rundet kant
- Nærmeste NCS farve: 1002-Y

StandardpakkeKystengen - 62 boliger

Siemens - Indbygningsovn

Stål
HB010FBR0S

Ovntype / Ovnfunktioner
• Volumen: 66 l
• Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
• Ovnrum med titanEmalje
• 5 ovnfunktioner: skånsom varmluft, 3D varmluft Plus, over-/undervarme,

varmluft/impulsgrill, stor variogrill
• Temperaturregulering fra 50 - 275° C

Design
• Cylinderknapper
• Fuldt glas i inderdøren
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Komfort
• Lynopvarmning
• Halogenbelysning

Miljø og sikkerhed
• Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
• Udtageligt hængegitter
• Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180º C over-/

undervarme efter 1 time

Siemens - Glaskeramisk kogesektion, 60 cm
Facette uden rame
ET651HE17E

Komfort
• touchControl-betjening
• 4 highSpeed kogezoner
• 17 effekttrin

Design

Miljø og sikkerhed
• Børnesikring
• sikkerhedsafbryder
• 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Siemens - Indbygningskøle-/fryseskab, 178 cm
Integrerbart, til påmontering af køkkenlåge
KI38VV20

Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 275 kWh/år
• Nettovolumen total: 276 l

Design og komfort
• Mekanisk temperaturstyring
• Med glidehængsler

Køleafdeling
• Nettoindhold køl: 217 l
• 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
• 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund
• LED-belysning
• Indvending belysning

Fryser
• **** fryser: 59 l nettoindhold
• Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
• Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
• 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information
• Leveres højrehængslet, vendbar dør

Siemens - speedMatic, Opvaskemaskine, 60 cm
Fuldt integrerbar
SN614X04AE

Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
• Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret

på 280 opvaske)
• 12 standardkuverter
• Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner
• 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
• 1 tillægsfunktion: varioSpeed

Design og komfort
• Vario kurvesystem
• doseringsAssistent
• Højdejusterbar overkurv
• Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
• auto All- in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
• infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

Teknik
• iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
• Sensorer: mængdeSensor
• Afkalkningselektronik
• Elektronisk indikator for manglende salt
• Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
• Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
• Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Sikkerhed
• aquaStop: beskyttelse mod vandskader
• Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen

Installation
• Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Siemens - Vaskemaskine
WM12B166DN

Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 6 kg
• Energiklasse: A+++( på en skala fra A+++ til D)
• Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C-

og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
• Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min

Programmer og specialfunktioner
• Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Udpumpning/

centrifugering, Hygiejne, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
• varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt

resultat

Design og komfort
• En programvælger til betjening af samtlige vaske- og

specialprogrammer.
• Taster: Start/Pause, Centrifugering, Ekstra skyl, varioSpeed, Forskudt

starttid

Teknik
• waterPerfect: mængdeautomatik

Sikkerhed
• Elektronisk børnesikring

Siemens - Kondenstørretumbler med varmepumpe
WT43H007DN

Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 7 kg
• Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
• Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer for

bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner
• easyClean kondensator
• autoDry: elektronisk fugtkontrol
• Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min.

kold, Tidsprogram 30 min. varm, Outdoor, Dunprogram, superLyn 40,
Skjorter

• Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut

Design og komfort
• LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle

funktioner
• touchControl-taster: Start/pause, antiKrøl, 24 t forskudt starttid
• softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
• antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

Sikkerhed
• Elektronisk børnesikring

Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG

SIEMENS
1

Ovn 
66 l

Kogeplade 
glaskeramisk

Opvaskemaskine 
stålfront - 46db

Køle/Frys

Trægulv - ask lamelparket

Minimalism

Vores
valg

Nedenstående elementer indgår i dit nye hjem
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Låger                       Hvid låge med ramme og knopgreb
Hvidevarer Køleskab og opvaskemaskine er integreret bag låge           
Emhætte                 Indbygget i overskab med udtræk
Vask                         Rustfri vask, underlimet
Ovn                     Hvid indbygningsovn med varmluft 
Kogesektion Induktion
Bordplade               Laminat bordplade Eg, Rustik gråmeleret 30mm        
Køkkenarmatur       Grohe Essence, Krom            

Bordplade  
Eg laminat, Rustik 30mm 

  

Overskabe
Overskabene er ekstra høje, hvilket gør at du 
slipper for ekstra rengøring over skabene. 

Underskabe
Der er skuffer i stedet for skabe hvor muligt

Gulv*  
Eg, lamelparket 3-stavs hvid matlak

Egetræsgulvet i stavparket er valgt i "Tradi-
tion "stilen, idet det på  enkel vis under-
streger det traditionelle køkkendesign og 
bordpladevalg.
  

*Gennemgående i hele boligen

Tradition
Vælg det landlige og klassiske køkken 

   Designpaken Tradition er den perfekte balance mellem nutid, fremtid og 
fortiden. Dette køkken har en stil som følger en klassisk tradition med moder-
ne indslag. De indrammede låger repræsenterer, sammen med træbordplade 

 i laminat, en klassisk stil som holder i længden, og føles rigtig idag som om
   10 år. Du får moderene funktionalitet i et tidsløst udtryk.  

  Med Tradition har du mulighed for at foretage andet valg af bordplade og træ- 
gulv, end det der oprindeligt er inkluderet i prisen uden ekstraomkostninger. 
Du kan også vælge at opgradere til en massiv træbordplade mod en merpris.

• Hvid låge med med ramme i 19 mm MDF 
• Svagt rundet kant
• Nærmeste NCS farve: 1002-Y

Jeg ændrer omkostningsfrit til: 
Hvid 'Trend' laminat, 20mm 

Ovn, hvid Induktion Opvaskemaskine - 
Integreret 
44db

Grohe  Essence 

 kr. 75.000,-

Køle/Frys

Jeg ændrer omkostningsfrit til:
Ask, lamelparket 3-stavs hvid matlak. (Vælg i givet fald ovennævnte hvide 
bordplade hertil)
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Nordic
Vælg det nordiske og praktiske 



Nordic

Låger                     Hvid glat låge og grebsløst
Hvidevarer Køleskab og opvaskemaskine er integreret bag låge           
Emhætte               Indbygget i overskab med udtræk
Vask                       Rustfri vask, underlimet
Ovn                  Stål indbygningsovn med varmluft 
Kogesektion Induktion
Bordplade            Laminat bordplade, beton 20mm         
Køkkenarmatur     Grohe Minta, Hvid           

Bordplade  
Laminat, 20mm 
I farven varm gylden 

Overskabe
Overskabene er ekstra høje, hvilket gør at du 
slipper for ekstra rengøring over skabene. 

Underskabe
Der er skuffer i stedet for skabe hvor muligt

Gulv*  
Ask, lamelplank hvid matlak, 
Plankegulvet i ask er valgt i 'Nordic' stilen, 
idet det understreger oplevelsen af det nord-
iske køkkendesign og bordpladevalg.

*Gennemgående i hele boligen inkl. trappe

Vælg det nordiske og praktiske 

Jeg ændrer omkostningsfrit til:
Sort laminat, 20mm 
Hvid "Trend" laminat, 20mm

   Dette design i nordisk inspirerende materialer hviler på moderne, 
rengøringsvenlige materialer hvor vi har fået inspiration fra den nordiske 
natur. Farveskalaen er neutral med rene og enkle overflader.   

   
 Med designpakken 'Nordic' har du mulighed for at foretage andet valg af 

bordplade end det der er inkluderet i prisen uden ekstraomkostninger. Der 
er ligeledes valgt et lamel plankegulv i ask, der fuldender denne stil. Du har 
mulighed for at ændre til andre gulvtræsorter uden omkostning og du kan 
også vælge at opgradere til en træ- eller stenbordplade mod en merpris. 

• Glat hvid  låge i 19 mm MDF 
• Svagt rundet kant
• Nærmeste NCS farve: 1002-Y

Ovn 71 l Grohe RoundInduktion Opvaskemaskine 
Integreret 
44db

 kr. 98.000,-

Køle/Frys

Jeg ændrer omkostningsfrit til:
Eg, lamelparket 3-stavs hvid matlak.
Ask, lamelparket 3-stavs hvid matlak.
Eg, lamelplank hvid matlak.
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Trend
Vælg et trendigt design 

Designprogram
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Trend

Låger                      Lysgrå låge, med bøjlegreb i krom,  NCS S 2500-N
Hvidevarer              Køleskab og opvaskemaskine er integreret bag låge
Emhætte                Indbygget i overskab
Bordplade              Marmorinspireret laminat "Marmor Bianco" 20mm
Vask                        Rustfri vask, underlimet Intra Juvel Omnia 600SF (stål)
Ovn                          Rustfri indbygningsovn i rustfri stål med varmluft   
Kogesektion           Induktion
Køkkenarmatur      Quooker Fusion Square, rustfri stål

Bordplade 
Laminat Marmor Bianco, 20mm
Den valgte bordplade, Marmor Bianco i laminat, er et 
trendigt og moderne produkt. Samtidig er det et materiale, der 
er kendetegnet ved at have alle de gode egenskaber, nemlig en 
meget slidstærk og rengøringsvenlig overflade. 

Overskabe
Overskabene er ekstra høje, det gør at du slipper for ekstra 
rengøring over skabene. 

Underskabe
Der er skuffer i stedet for skabe hvor muligt.

Gulv*   
Eg, lamelparket 3-stavs hvid matlak.

Det matte egetræsgulv passer fint til 'Trend' indretnings- 
stilen. Gulvet har en matlakeret overflade som gør at gulvet 
har en naturlig udseende samtidig er det slidstærkt. 

*Gennemgående i hele boligen

Vælg et trendigt design 

   I designpakken 'Trend' mødes du med et naturligt og trendy udtryk. Detaljer 
som marmorlook forstærker det rene og diskrete udtryk og lågernes farve 
kombineret med retro greb giver køkkenet en trendy karakter der er oppe i 
tiden.

   
 Med Trend har du mulighed for at foretage andet valg af trægulv end det der 
   er inkluderet i prisen uden ekstraomkostninger. Du kan også vælge at op-
   gradere til en stenbordplade mod en merpris.

• Glat lysgrå låge i 19 mm MDF
• Svagt rundet kant
• Malet i støvgrå
• Næmeste NCS farve: 2500-N
• Frisider følger låge farve

Ovn 71 L Induktion Opvaskemaskine, 
integreret 
44db

Quooker

 kr. 85.000,-

Køle/Frys

Jeg ændrer omkostningsfrit til:
Ask, lamelparket 3-stavs hvid matlak.
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Bordplade  
Sort mat laminat, 20mm

Overskabe
Overskabene er ekstra høje, hvilket gør 
at du slipper for ekstra rengøring over 
skabene. 

Underskabe
Der er skuffer i stedet for skabe hvor 
muligt

Gulv*  
Ask, lamelparket 3-stavs hvid matlak

*Gennemgående i hele boligen

Låger  Sort eg finér låge med læder greb i sort
Hvidevarer Køleskab og opvaskemaskine er integreret bag låge
Emhætte                 Indbygget i overskab 
Bordplade               Sort mat laminat, 20mm
Vask                         Vask underlimet, Franke MTG 610-50 (sort)
Ovn                    Rustfri indbygningsovn i sort med varmluft 
Kogesektion Induktion            
Køkkenarmatur       Grohe Minta, sort

Industry
Vælg den rå og designsikre stil  

   Designpakken 'Industry' står for den rå og det lidt mere dristige design. 
 Den sorte låge og mørke laminatbordplade er den perfekte kombination 
 der understreger det designsikre og industrielle look. 
   
 Med Industry kan du vælge andet gulv uden merpris eller vælge at opgra- 

dere til en stenbordplade med sort vask mod en merpris. Der er også mulig- 
hed for at tilvælge en hårde hvidevarepakke i stål. 'Stålpakken' vil fuldende 
stilen og i kombination med et køkkenarmatur i stål forstærkes café og 
køkkenværkstedsmiljøet.

Ovn 71 L Induktion Opvaskemaskine 
Integreret  
44db

Armatur Sort Sort vask

• Glat sort låge i eg 
• Svagt rundet kant

Køle/Frys

 kr. 85.000,-

Jeg ændrer omkostningsfrit til:
Eg, lamelparket 3-stavs hvid matlak.
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Mørkgrå, "Surface" laminat (indgår i Minimalism) 

Massiv Træ Eg, naturolie (tilvalg til Tradition) 

Eg "Rustik " laminat  (indgår i Tradition) 

Laminat "Marmor Bianco" ( indgår i Trend) 

Laminat "Mat Sort" ( Indgår i Industry) 

Laminat "Varm gylden" (indgår i Nordic) 

Bordplader 

• Laminat i marmorlook
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• vask underlimes 

• Laminat eg, Rustik
• 30 mm tyk
• Kantprofil, lige med lille fas
• vask underlimes

• Grå bordplade i laminat med en 
nisteret -finish

• 20 mm tykkelse
• vask underlimes

• Sort mat laminat
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• vask underlimes

• Laminat i varm grå tone
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• vask underlimes

•  Massiv Eg, grovere åretegninger
• 30mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• Vask underfræses, Intra Juvel 

600F(stål) 

merpris kr. 18.500

•  Kvartskomposit i marmorlook
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• Vask planlimes, Blanco Andano 

500IF/N (stål)

merpris kr. 35.900

•  Kvartskomposit 
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• Vask planlimes, Blanco Andano 

500IF/N (stål)

merpris kr. 27.900

•  Kvartskomposit 
• 20 mm tykkelse
• Kantprofil, lige med lige kant
• Vask planlimes, Blanco Subline (antracit)

merpris kr. 19.900

Laminat hvid eller sort (tilvalg til Nordic) 

• 20 mm tykkelse
uden omkostning

Vores
valg

Trend 

Tradition

Minimalism

Nordic 

Industry

Laminat "Hvid" (tilvalg til Nordic)

Tilvalg

Kvartskomposit Silestone Statuario Eternal (tilvalg til Trend)

Kvartskomposit Silestone "New Black" (tilvalg til Industry)

Kvartskomposit Silestone "Coral Clay" (tilvalg til Industry)

Ingen tilvalgsmuligheder

Tilvalgsmuligheder:

Designprogram
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• 20 mm tykkelse
uden omkostning

Tilvalg
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Hårde hvidevarer 'Minimalism'

• 5 ovnfunktioner 
• Ovnvolumen 66 liter
• Temperaturstyring fra 50°C - 270°C
• Energiklasse A
• Betjeningspanel i rustfri stål
• Varmluft, 3D
• CoolStart

StandardpakkeKystengen - 62 boliger

Siemens - Indbygningsovn

Stål
HB010FBR0S

Ovntype / Ovnfunktioner
• Volumen: 66 l
• Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
• Ovnrum med titanEmalje
• 5 ovnfunktioner: skånsom varmluft, 3D varmluft Plus, over-/undervarme,

varmluft/impulsgrill, stor variogrill
• Temperaturregulering fra 50 - 275° C

Design
• Cylinderknapper
• Fuldt glas i inderdøren
• Betjeningspanel i rustfrit stål

Komfort
• Lynopvarmning
• Halogenbelysning

Miljø og sikkerhed
• Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
• Udtageligt hængegitter
• Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180º C over-/

undervarme efter 1 time

Siemens - Glaskeramisk kogesektion, 60 cm
Facette uden rame
ET651HE17E

Komfort
• touchControl-betjening
• 4 highSpeed kogezoner
• 17 effekttrin

Design

Miljø og sikkerhed
• Børnesikring
• sikkerhedsafbryder
• 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Siemens - Indbygningskøle-/fryseskab, 178 cm
Integrerbart, til påmontering af køkkenlåge
KI38VV20

Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 275 kWh/år
• Nettovolumen total: 276 l

Design og komfort
• Mekanisk temperaturstyring
• Med glidehængsler

Køleafdeling
• Nettoindhold køl: 217 l
• 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
• 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund
• LED-belysning
• Indvending belysning

Fryser
• **** fryser: 59 l nettoindhold
• Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
• Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
• 3 transparente fryseskuffer

Teknisk information
• Leveres højrehængslet, vendbar dør

Siemens - speedMatic, Opvaskemaskine, 60 cm
Fuldt integrerbar
SN614X04AE

Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
• Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret

på 280 opvaske)
• 12 standardkuverter
• Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner
• 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
• 1 tillægsfunktion: varioSpeed

Design og komfort
• Vario kurvesystem
• doseringsAssistent
• Højdejusterbar overkurv
• Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
• auto All- in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
• infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

Teknik
• iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
• Sensorer: mængdeSensor
• Afkalkningselektronik
• Elektronisk indikator for manglende salt
• Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
• Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
• Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Sikkerhed
• aquaStop: beskyttelse mod vandskader
• Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen

Installation
• Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Siemens - Vaskemaskine
WM12B166DN

Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 6 kg
• Energiklasse: A+++( på en skala fra A+++ til D)
• Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C-

og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
• Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min

Programmer og specialfunktioner
• Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Udpumpning/

centrifugering, Hygiejne, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
• varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt

resultat

Design og komfort
• En programvælger til betjening af samtlige vaske- og

specialprogrammer.
• Taster: Start/Pause, Centrifugering, Ekstra skyl, varioSpeed, Forskudt

starttid

Teknik
• waterPerfect: mængdeautomatik

Sikkerhed
• Elektronisk børnesikring

Siemens - Kondenstørretumbler med varmepumpe
WT43H007DN

Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 7 kg
• Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
• Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer for

bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner
• easyClean kondensator
• autoDry: elektronisk fugtkontrol
• Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min.

kold, Tidsprogram 30 min. varm, Outdoor, Dunprogram, superLyn 40,
Skjorter

• Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut

Design og komfort
• LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle

funktioner
• touchControl-taster: Start/pause, antiKrøl, 24 t forskudt starttid
• softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
• antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

Sikkerhed
• Elektronisk børnesikring

Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG

SIEMENS
1

Siemens - ovn
Model HB010FBR0S ( Minimalism)

Siemens - kogesektion
Model SX636X03CE (Minimalism)

• Glaskeramisk kogesektion
• Facette uden ramme
• 4 highSpeed kogezoner
• Børnesikring
• 17 effekttrin  

Siemens - opvaskemaskine
Model SN436S05KS Minimalism

• Stål front
• 46 dB
• 13 standardkuverter
• Årligt forbrug 2660 l vand/ 262 kWh
• Energiklasse A++

• Fritstående til underbygning/kan stables
• 7 kg 
• Årligt forbrug 157 kWh  
• 1400 omdr. pr. min
• Energiklasse A+++
• 1200 omd.
• Specialprogram for outdoor sportstøj

Siemens - vaskemaskine
Model WM12N2C7DN (alle)

Siemens - tørretumbler
Model  WT45RVC7DN (alle)

• Kondens med varmepumpe
• 7 kg
• Årligt energiforbrug 212 kWh
• Elektronisk børnesikring
• Energiklasse A++

Siemens - køle /fryseskab
Model KI87VVS30 (Alle) 

• Fuldt integreret
• 1 Fresh box                                                                                                       
• Nettovolumen  total 272 L
• Energiklasse A++  227 kWh/år
• Fryser 63 L
• 2 fryse skuffer 
• Elektronisk regulering i 17 effekttrin
  

Vores
valgNævnte hårde hvidevarer indgår i designpakken Minimalism

Designprogram
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Hårde hvidevarer de øvrige designpakker

Siemens - ovn

• Fritstående til underbygning/kan stables
• 7 kg 
• Årligt forbrug 157 kWh  
• 1400 omdr. pr. min
• Energiklasse A+++
• 1200 omd.
• Specialprogram for outdoor sportstøj

Siemens - vaskemaskine
Model WM12N2C7DN (alle)

Siemens - tørretumbler
Model  WT45RVC7DN (alle)

• Kondens med varmepumpe
• 7 kg
• Årligt energiforbrug 212 kWh
• Elektronisk børnesikring
• Energiklasse A++

Siemens - køle /fryseskab
Model KI87VVS30 (Alle) 

• Fuldt integreret
• 1 Fresh box                                                                                                       
• Nettovolumen  total 272 L
• Energiklasse A++  227 kWh/år
• Fryser 63 L
• 2 fryse skuffer 
• Elektronisk regulering i 17 effekttrin
  

Model HB510ABR0S (Trend, Nordic og Industry), Hvid (Tradition)

• 4 ovnfunktioner 
• Ovnvolumen 71 liter
• Temperaturstyring fra 50°C - 275°C
• Energiklasse A
• Betjeningspanel i glas
• Varmluft, 3D
• CoolStart

Model EU611BEB2E (Tradition, Trend, Nordic og Industry)

• Induktion 
• Uden ramme med frontfacette
• Booster funktion
• Minutur, gryderegistrering
• 17 effekttrin

Siemens - kogesektion

Model  SN636X04CE ( Tradition, Trend, Nordic og Industry)

• Integreret
• 44 dB
• 13 standardkuverter
• Årligt forbrug Øko 50°C: 2660 l vand / 234 

kWh
• Energiklasse A+++

Siemens - opvaskemaskine

Vores
valgNævnte hårde hvidevarer indgår i øvrige designpakker
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Produktinformation

Siemens

Bred induktion
Er I mange personer i familien eller kan du 
lide at lave mad til mange gæster får du i 
"Madglædepakken" en bred induktionsko-
gesektion der er med innovative program-
mer og gør madlavningen yderst fleksibel 
i alle situationer. Der er bla. automatisk 
grydegenkendelse og booster funktion på 
alle zoner til mere effektiv madlavning. Din 
kogesektion er udstyret med direkte berø-
ringsfunktion med glidende funktion, som 
giver hurtig og jævn kontrol af varmen. 
Derudover kan du tænde for kogeplade og 
ovn via app mens du løber en tur i skoven.

Madglæde
I 'Madglædepakken' får du en ovn med stor 
volumen der også tilskynder din glæde ved 
at lave mad, ovnen har bla. indbygget ste-
getermometer, LCD Display, varmluft samt 
pyrolyse der sikrer at du kan koncentrere 
dig om at lave mad og ikke skal bruge tiden 
på rengøring af ovnen. Er det småt med 
tid kan man benytte coolStart programmet 
herved opnåes den ønskede temperatur 
hurtigere.
I denne pakke har vi ligeledes opgraderet 
din vaskemaskine og tørretumbler med 
programmer som "Outdoor" specialpro-
gram for sportstøj og "AntiKrøl"alt sammen 
noget der letter hverdagen.

Cafe stemning
Med 'Stålpakken' er der mulighed for at 
give dit køkken et industrielt look og over-
fladen på køleskab og opvaskemaskine er 
behandlet således at den fremstår med en 
skinnende overflade. Ovnen er med mange 
gode funktioner og ligeledes med pyrolyse 
der letter rengøringen. Ovnlågen åbner og 
lukker dæmpet med let betjening. Hånd-
vaskarmatur i stål er med udtræksslange 
for nemmere rengøring af vask og den 
komplementerer ligeledes den rå industri-
elle køkkenstil.

Har du passion for mad så tag din madlavning
til et højere niveau, uden kompromis.

To yderligere tilvalgsmuligheder til dit køkken

Der kan tilvælges en 'madglædepakke' eller en 'stålpakke' til alle 5 designpakker mod en merpris.
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Siemens - Pyrolyse Ovn
Model HB578ACS0S 

• Pyrolyse
• Stål  
• Børnesikring
• Indbygget stegetermometer
• Sikkerhedslås
• 71 L
• Varmluft 3D
• LCD Display
• CoolStart 
• Pizzafunktion
• HomeConnect via app
• Langtidsstegning

Hvidevarer - til 'Madglædepakken'

Siemens - induktion, 80 cm

Model EX851FEC1E

• Flex Induction
• PanBoost funktion for alle zoner
• PowerMove Plus
• 17 effekttrin
• TouchSlider
• Facette uden ramme

• Vaskemaskine
• 8 kg
• Elektronisk børnesikring
• Energiklasse A+++, 176 kWh/ år
• Outdoor special program for sportstøj
• AntiKrøl
• HomeConnect via app
• Forskudt starttid

• Kondenstørretumbler med varmepumpe
• 8 kg
• Selvrengørende kondensator
• Elektronisk børnesikring
• Energiklasse A++ 236 kWh
• Lynprogram
• AntiKrøl
• Forskudt starttid

Siemens - vaskemaskine Siemens - tørretumbler
Model WM14N2O8DN Model WT45M28ODN

 kr. 19.800,-

Designprogram
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Hvidevarer - til 'Stålpakke'

Siemens - Pyrolyse ovn

Model HB675GIS1S

• Stål og Sort
• 71 L
• 4D- varmluft
• Pyrolyse
• LCD Display
• Stegetermometer
• Teleskopudtræk
• Børnesikring
• SoftMove
• Pizzafunktion
• Telescopudtræk
• HomeConnect via app
• Skånsom tilberedning ved lav 

temperatur

Siemens - køle/ frys
Model KG33NNL30

• Stål
• Fritstående
• A++
• No Frost
• FreshSense
• EasyClean front
• højde 176cm

Siemens - opvaskemaskine

Model SN458S55MS

• Stål
• A+++
• 44db
• Zeolith
• Børnesikring
• LovarioFlex

Grohe  Essence  
med udtræksslange

 kr. 20.500,-

Produktinformation
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Produktinformation

Skabe i bryggers
Der er mulighed for at tilkøbe opbevaringsskabe i bryggers 

Bryggers kan indrettes med ekstra opbevaring. Se de mulige tilvalgsløsninger til hver boligtype nedensfor.

Boligtype C 
Bryggers pakke 

3 stk skabe under bordplade

pris kr. 10.500,-                                    

Boligtype B 
Bryggers pakke  

4 stk skabe under bordplade

pris kr. 10.500,-  

Boligtype A
Bryggers pakke  

2 stk vaskeskabe og                 
1 stk bordplade monteret v.s.a. 
vaskesøjle

pris kr. 12.000,-                                     

 
Garderobepakke i entre og værelser   pris pr. pakke

Boligtype A   kr. 64.600,-      
Garderobeskabe i værelse 1, 1x60cm                             
Garderobeskabe i værelse 2,  2x60cm          
Garderobeskabe i Walk-in, 3x60cm                     
Garderobeskabe i soveværelse, 4x60cm                 
Garderobeskabe i entre, 1x60cm skab og 1stk bøjlestang

Boligtype B   kr. 44.600.- 
Garderobeskabe i soveværelse, 4x50cm                                         
Garderobeskabe i værelse 1, 2x60cm              
Garderobeskabe i værelse 2, 2x60cm          

Boligtype C   kr. 54.000,-
Garderobeskabe i soveværelse 3x60cm                   
Garderobeskabe i værelse 1, 1x60cm                  
Garderobeskabe i værelse 2, 1x60cm                           
Garderobeskabe i værelse 3, 2x60cm
Garderobeskabe i entre, 2x60cm          
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Kunde/Leveringsadresse:

HTH Projekt - Beregning

Hovedgaden  211-2,

2600 Glostrup

Hangarhusene

Bryggerstype A - tilvalg,

Butik:

HTH Øst A/S, Erhverv

Hovedvejen 211-217

.

2600 Glostrup

Sælger: Helle Kofoed Pedersen

Info:

Model:

Tilbudsnr:

Revideret:

Oprettet:

Skala:

Lev. uge/år: 0 2019

Tegningen er kun retningsgivende

og ikke en ordrebekræftelse

Mono

A0209566  , Tegningsnr: 1

2019-04-25, Revisionsnr: 2

2019-04-25

Hele rummet (Dybdemål er ekskl. låger)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Køkkenforum
www.hth.dk
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Kunde/Leveringsadresse:

HTH Projekt - Beregning

Hovedgaden  211-2,

2600 Glostrup

Hangarhusene

Bryggerstype B - tilvalg,

Butik:

HTH Øst A/S, Erhverv

Hovedvejen 211-217

.

2600 Glostrup

Sælger: Helle Kofoed Pedersen

Info:

Model:

Tilbudsnr:

Revideret:

Oprettet:

Skala:

Lev. uge/år: 0 2019

Tegningen er kun retningsgivende

og ikke en ordrebekræftelse

Mono

A0211146  , Tegningsnr: 1

2019-05-16, Revisionsnr: 1

2019-05-16

Hele rummet (Dybdemål er ekskl. låger)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Køkkenforum
www.hth.dk
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Kunde/Leveringsadresse:

HTH Projekt - Beregning

Hovedgaden  211-2,

2600 Glostrup

Hangarhusene

Bryggerstype C - tilvalg,

Butik:

HTH Øst A/S, Erhverv

Hovedvejen 211-217

.

2600 Glostrup

Sælger: Helle Kofoed Pedersen

Info:

Model:

Tilbudsnr:

Revideret:

Oprettet:

Skala:

Lev. uge/år: 0 2019

Tegningen er kun retningsgivende

og ikke en ordrebekræftelse

Mono

A0210143  , Tegningsnr: 1

2019-05-03, Revisionsnr: 2

2019-05-03

Hele rummet (Dybdemål er ekskl. låger)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Køkkenforum
www.hth.dk

Opbevaring 

Der er mulighed for at tilkøbe en opbevaringspakke til alle værelser og entre som vist på boligplan, (se                                                                 
med stiblet linie på salgsplaner for placering)
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Gulve

Ask lamelparket

• 14 mm 
• 3-stavs 
• Overfladebehandlet med  

hvid mat lak
Vores
valg

Eg lamelparket

• 14 mm 
• 3-stavs 
• Overfladebehandlet med hvid mat lak.

Ask eller eg lamelparket eller Eg plank, børstet

Bemærk, der kan forekomme forskel i udseende af gulve og trapper, da leverandør af disse ikke er den samme. Stødtrin er hvidmalede og 
trappen er lukket fra stueetagen til 1. sal. Overgang mellem trægulv og fliser leveres med fastmonteret metalskinne. OBS! Bundstykke i 
terrassedøre kan ikke ændres og vil derfor ikke svare til træsort/farve som trægulv.

Gulvflise i entre og bryggers
Lys grå               

• 30 x 60 cm
• Lys grå flise
• Grå fuge

                

Ask lamelplank

Tradition og Trend 

Nordic 

Tilvalg trægulve

Minimalism

Ask lamelparket             
Tilvalg uden meromkostninger

• 14 mm 
• Overfladebehandlet med hvid mat lak

Eg lamelparket
Industri

• 14 mm 
• Overfladebehandlet med hvid mat lak

• Eg plank

• Parket

Ask lamelparket

Designprogram
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Tilvalg uden meromkostninger

• Parket

Visualisering af asketræs lamelparket som 
indgår i designpakken 'Minimalism' og 'Industri'
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Planløsning

Planløsning for hver boligtype udføres som standard, som er
vist i salgsbrochuren for Hangarhusene.

Ændring af planløsning 1. sal boligtype B og C

Alternativ planløsning af værelser på 1. sal i boligtype B og C
Væggen mellem de to værelser på 1. sal udgår og istedet 
etableres ét stort værelse.                                                                

Merpris pr. bolig kr. 0,00 
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Ændring af planløsning type A

Alternativ planløsning af værelser, Type A
Væggen mellem de to værelser udgår og istedet etableres ét 
stort værelse, hvor de to døre bibeholdes.                                                               

Merpris pr. bolig kr. 0,00 
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Hangarhusene, Designprogram 26. maj 2019

Produktinformation

Badeværelse

Grohe - håndvaskarmatur Grohe - håndbruser
Grohe Eurosmart Cosmopolitan Grohe New Tempesta 100 ECO 

• Krom
• Et-grebs armatur

•  Brusesæt i Krom
•  Brusestang 60 cm

Grohe - brusearmatur
Grohe Grohtherm 1000 

Badskab
Skab med glat hvid front                  

• Grebsløst 

Bordplade
Bordplade med vask

• Helstøbt bordplade m/ integreret vask
• 23 mm tykkelse
• bredde henhv. 800/ 1600mm 
            

Gulv- og vægflise i brus
Lys grå               

• 30 x 60 cm
• Lys grå flise
• Grå fuge

•  Krom 

Toilet
Sanitet - væghængt toilet

•  Frontbetjent cisterne med trykknap

Badeværelset i dit nye hjem vil bestå af nedenstående materialevalg.

Designprogram
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••  Vask 30 x 60

Produktinformation

Gæstetoilet

Grohe - håndvaskarmatur
Grohe Eurosmart Cosmopolitan

• Krom
• Et-grebs armatur

Håndvask
Væghængt porcelænsvask              

Toilet
Sanitet - væghængt toilet

•  Frontbetjent cisterne med trykknap

Gulvflise i gæstetoilet
Lys grå               

• 30 x 60 cm
• Lys grå flise
• Grå fuge

Gæstetoilettet i dit nye hjem vil bestå af nedenstående materialevalg.
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bonava.xx/projectname

Materialeliste
Det er vigtigt for os, at du ved hvilke ind- og udvendige

 materialer, dit nye hjem har. På de næste sider finder du
 en oversigt over de materialer, der er anvendt. 

IND- OG UDVENDIGE MATERIALER

DE SMÅ DETALJER

Designprogram
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Indvendige materialer

Generelt

Gulve 14 mm Ask lamelparket, 3 stavs, overfladebe-  
 handlet med hvid matlak. 
 Glatte hvidmalede fodlister monteret uden synlig
 fastgørelse.
 Gulve i vådrum og entre/bryggers udføres med  
 lyse grå fliser, 30 x 60 cm, med grå fuge.
 Gulvafløb i bruseniche udføres med linjedrain i  
 brusenichens bredde.

Lofter Loftshøjde på ca. 2,5 m. Glat, hvidmalet beton- 
 loft med synlige affasede samlinger. 
 Glat hvidt gipsloft i boligtype A stueplan og på 
  2.sal i boligtype  B og C.
 Badeværelser og gæstetoilet med glat, hvidt gips-    
 loft. Loftshøjde på ca. 2,3 m.
 I alle boliger er der synlig rørføring/kanaler - se plan
    tegning af den enkelte bolig for omfang.

Indvendige 
vægge Udføres spartlet og hvidmalet.
 Brusenichens 2 vægge udføres med lyse grå   
 fliser, 30 x 60 cm, monteret vandret på væg, med grå  
 fuge. Afskærmning udføres som glasvæg.

Indvendige 
døre Glatte, hvide celledøre. Hvidmalede karme.   
 Greb og beslåning i matbørstet, rustfri stål. 
 Bundskinner i metal og dørstopper ved alle døre.

Køkken ( Minimalism)

Elementer Køkkenelementer uden greb i hvid og  
 hvide overskabe og frisider, jf. plantegning.
Bordplade 20 mm laminat, mørk grå.
Sokkel Hvid fabriksmalet.
Vask Underlimet, rustfri stål, Intra JuvelOmnia 600SF  
 (stål)

Bryggers/Vaskerum

Inventar Bordplade m. vask i type B og C (2-planboliger )  
 derudover vaskesøjle.  

  
Badeværelse

Elementer Badskabe i hvidt, grebsløst 
Bordplade Hvid helstøbt bordplade med integreret vask.
Toilet Væghængt, hvid porcelæn med hvidt sæde.
Spejl Monteret over bordplade.
Håndklæde-
kroge og toilet-
rulleholder  I rustfri stål.

Gæstetoilet ( Boligtype B og C, 2-plan boliger)

Toilet Væghængt, hvid porcelæn og hvidt sæde.
Vask Vask, væghængt, hvid porcelæn.
Håndklæde-
kroge og toilet-
rulleholder  I rustfri stål.

Trappe

Hvidmalet trætrappe (halvsving) med trin i Ask, hvid mat lak. 
Trappen er lukket mellem stueplan og 1.sal. med hvidmalede stødtrin.
Håndliste i hvidmalet træ. Der kan være nuanceforskel i farven på 
træsort på gulv og trappe, da disse leveres af forskellige leveran-
dører.

Hårde hvidevarer (Standard pakke)  Minimalism)
  
Indbygningsovn Siemens, HB010FBR0S, stål
Kogeplade Siemens, ET645HE17E
Køle-/fryseskab Siemens, KI87VVS30 
Opvaske-
maskine Siemens, SN436S05KS, stål
Vaskemaskine Siemens, WM12N2C7DN, hvid 
Kondenstørre-
tumbler Siemens, WT45RVC7DN, hvid
Emhætte Udtræksemhætte, 60cm m/ alu kant

Køle-/fryseskab udføres integreret.

Sælger forbeholder sig ret til at levere tilsvarende nyere modeller.

Blandingsbatterier

Køkkenarmatur Grohe, Grohe Eurosmart 1-grebs, krom
Håndvask-
armatur Grohe, Grohe Eurosmart, 1-grebs, krom
Brusearmatur 
og brusestang Grohe, Grohe Grohtherm 1000 og brusesæt Grohe  
 New Tempesta 100 ECO, krom

Teknikskakt/skab

 Genvindingsanlæg, varmesystem, afløb og vand. 
 Teknikskabet skjules bag hvide skabslåger. 

Varme Varmepumpe, luft til vand, for gulvvarme.   
 Betjeningspaneler placeres på vægge i de enkelte
 rum.
 Der er ikke gulvvarme i repos og depot. 

Ventilation Der udføres udsugning fra vådrum og fra emhætte 
 i  køkken, emfang er integreret i overskab. Der  
 udføres indblæsning til opholdsrum.
 Ventiler og termostater i hvid.

Materialeliste
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Udvendige materialer

Generelt

Byggeriet er Svanemærket og projekteret i henhold til BR18 
 
Etagedæk udføres i betondæk og lejlighedsskel udføres i letbe-
tonelement. Bærende vægge i letbeton samt skillevægge med 
udførsel i letbeton eller gips.

Facade

Teglfacade, i farven mørk rød, rustik

Tag

Tagflader udføres med sort tagpap.

Døre og vinduer

Udvendige døre, vinduer og terrasse døre udføres i aluminium 
udvendigt, i farven grå og med træ indvendigt, hvidmalet.

Forhaver

Grå betonfliser.
Skur til opbevaring, dog anvendes en del af pladsen til varme- 
pumpe.
Hegn til nabo, 160 cm samt skur  

Postkasser og husnumre

Postkassen placeres i henhold til gældende regler. 
Husnumre er monteret på skur eller postkasse.

Baghaver

Grå betonfliser på terrassen.

Affaldshåndtering

Affald fra boliger håndteres på fælles grund ud fra Miljømærkning 
Danmarks anvisninger for Svanemærkning, som kan differentiere 
sig fra gældende regler i Furesø Kommune. 
Fordelingen af affald i fraktioner skal være identisk inde i som uden for 
boligen og er placeret i 3 miljøstationer i området.

El

El-installationer udføres i henhold til stærkstrømsreglementet,
230 V. El-målerskab placeres på den udvendige facade ved ind-
gangen til boligen.

1 stk. lampeudtag pr. rum, placeret på væg ved loft dog 2 stk. i 
stue og 1 stk. i køkken.
3 stk. disponible stikkontakter over bordplade i køkken.
1 stk. stikkontakt i gæstetoilet, 2 stk. i badeværelser.
1 stk. tomrør til data i opholdsrum.
Spots i loft i badeværelse og gæstetoilet.
Trådløs ringeklokke med udvendigt tryk.
1 stk. udendørs stikkontakt og lampeudtag i skur.
1 stk. udvendig stik kontakt på facade mod baghave
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Det er vigtigt for os, at du er fuldt oplyst om de 
forbehold, der er forbundet med tilvalgsprocessen.  

Bonava Danmark A/S tager fem forbehold;
 
* forbeholder sig ret til at foretage mindre 
ændringer og justeringer i projektet og 
designprogrammet, herunder ændringer efter 
stillede myndighedskrav, m.m.

* tager forbehold for, at valgte produkter 
udgår af leverandørens program. I så fald 
leveres tilsvarende.                                                                                                                                     
 
* tager forbehold for leveringstider på 
ydelser, som ligger ud over "Vores valg" 
ydelserne.

* gør opmærksom på, at alle materialer og 
leverancer skal indbygges af Bonava's egne 
håndværkere, og boligerne skal afleveres 
med de i designprogrammet viste hårde 
hvidevarer grundet garantiforhold.

* påpeger at alle priser er inkl. 25% moms.

Betaling af tilvalg sker ved at den bank- 
garanti din bank har stillet, forhøjes med 
tilvalgsbeløbet. 
 
                                                                                                                
TIDSPLAN                                                                                                                                       
Tilvalg omfattet af Bonava´s designprogram 
afsluttes efter du har modtaget kopi af 
tilvalgskontrakten. Ligeledes gøres der op- 
mærksom på, at tilvalget er endeligt, og at 
ændringer ikke efterfølgende kan foretages. 

Købes boligen efter perioden for tilvalg er 
afsluttet, udføres boligen i.h.t. standardbe- 
skrivelsen jf. materialelisten. Ligeledes gæl- 
der dette, såfremt tilvalg ikke godkendes 
rettidigt af køber. 

Der gøres ligeledes opmærksom på, at 
såfremt tilvalgsbeløbet ikke indbetales 
rettidigt, vil boligen blive færdiggjort i.h.t. 
standardbeskrivelsen. 

GENERELLE OPLYSNINGER
Der gøres opmærksom på, at badeværelser 
er præfabrikerede og der herved ikke kan 
foretages ændringer.
 
Der kan ikke tilvælges materialer eller løs-
ninger som ikke fremgår af designprogram- 
met og der kan ikke tilvælges enkelte materi- 
aler fra designpakkerne kun den fulde pakke. 

Designpakker tilbydes til faste priser som er 
angivet i dette designprogram. Priserne er 
merpriser i forhold til Minimalism, der er valgt 
som standardmaterialer.

Bemærk venligst at tilvalg lukker tidligt i 
processen.

Forbehold

FORBEHOLD FORBUNDET MED TILVALGSPROCESSEN
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Hjem og nabolag

Der er øjeblikke i livet, som man husker.
Et af dem er den dag, hvor du får  

nøglen til dit nye hjem.   

Siden 1930’erne har vi hjulpet både små og store familier med at finde deres 
nye hjem. Vi ved, at verdens bedste hjem ikke kun handler om smuk indretning 
og flot arkitektur; det handler om de mennesker, der bor i dem. Det er derfor,  

at vi er så omhyggelige med at skabe både hjem og nabolag. 


