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Bilderna i broschyren är illustrationer 
eller inspirationsbilder från olika 
projekt och kan innehålla tillval av 
olika slag. Avvikelser mellan bild och 
färdig bostad kan förekomma. Rätten 
till förändringar förbehålles. 

       Välkommen att       
inreda din bostad
       i Hills Villastad

I den här  broschyren presenterar vi ett urval av den fasta 
inredningen du kan välja på, såsom kakel, golv, kök och 
badrum. I ditt köp ingår en noga utvald och harmoni
serande bas av  inredning, material och vitvaror som håller 
hög kvalitet – den kallar vi Vårt Val och presenteras i de 
färgade rutorna. Vill du sätta din egen prägel på bostaden 
erbjuder vi också flera tillvalsalternativ.
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Det är en rolig planering du har framför dig! Starta  
den här och nu, bläddra igenom broschyren där du 
utöver Vårt Val dessutom finner ett urval av övriga 
tillvalsalternativ (det kompletta tillvalssortimentet får  
du senast i samband med avtalsskrivning). 

Med hjälp av vårt digitala system Homemaker gör  
du dina inredningsval hemma vid datorn i lugn och ro.
Här kan du se alla valmöjligheter som gäller för just
ditt hus och du får en direkt summering av den totala
kostnaden. Som stöd i processen kommer du även
att bjudas in till en inredningsträff hos vår samarbets
partner Makajo. I deras showroom finns också möj
lighet att klämma och känna på de olika materialen. 

Notera gärna dina tankar och idéer om de val som 
poppar upp under planeringsstadiet, så du är förberedd 
inför inredningsträffen. 

       Visa din       
personlighet
       med dina val  
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Köket är en varm, livfull och väldoftande mittpunkt i 
hemmet. Köket för oss samman och det är inte för 
inte det kallas för hemmets hjärta. Inredningen Vårt 
Val håller en genomgående harmonisk stil och kulör. 
En vilsam bas ur vilken du sedan skapar ditt personliga 
hem med dina detaljer, dina dofter och ditt du.

KÖK – INREDNING 
Följande produkter ingår:

VÅRT VAL

Tillval handtag

TILLVAL

    Retro mässing, 96 mm.     Kurs rostfri 128 mm.

    Edge Straight  
borstad Antracit,  
40 mm.

    Edge Straight  
borstad Mässing,  
40 mm.

    Edge Straight  
borstad Svart,  
40 mm.

    Rio Antikbrun, 128 mm.

    Rio Svart, 128 mm.

    Bell knopp  
Antikbrun.

    Bell knopp  
Svart.

    Oborrade luckor.

    Köksö.

    BÄNKSKIVA  
Laminat,   
Rustik ljus.

    BÄNKSKIVA  
Laminat,  Svart mocka.

    BÄNKSKIVA  
Laminat,  Ljus betong.

Alla lådbänkskåp utföres med dämpade fullutdragslådor.
Målad sockel lika luckans färg.
Lådbänkskåp inklusive sopkärl under ho.
Eluttag, hörnbox med 2 uttag, vit.

    HANDTAG  
Solo rostfri, 
128 mm. 

    HANDTAG  
Solo svart, 128 mm.

    KNOPP 
Oval, borstat stål.

    LUCKA  
Aspekt, vit.

    Skålen och Oval i borstat stål (Skålen på bänkskåp 
och Oval på över/högskåp).

      Standard köksö, med underskåp  
och bänkskiva.

Kostnadsfritt val 

Tillval

    BÄNKBELYSNING 
Underskåpsarmatur SG Chef, LED, vit.

Tillval belysning

    Infällda LED spotlights under väggskåp, inkl dimbar trafo för 
vriddimmer plus dimmer.



10 11

Tillval köksluckor

TILLVAL
Tillval bänkskivor

TILLVAL

    Laminat, Grå betong.

    Laminat, Caprice.

    Stenbänkskiva, Nero Impala.

    Kvartskomposit, Nero.

    Laminat, Perito ljus.

    Massiv Kärnask, vitbetsad.

    Kvartskomposit, Light Grey.

    Laminat, Perito mörk.

    Stenbänkskiva, Bianco Carrara.

    Kvartskomposit, Venato Bianco.

    Laminat, Ek karbon.

    Laminat, Furu vit.

    Kvartskomposit, Beach Grey.

    Kvartskomposit, Concrete.

Tänk på att om du väljer en stenskiva över 2,25 m kan det förekomma 
skarvar. Kontakta inredningsansvarig för mer information.

    Arkitekt Plus mellangrå.    Arkitekt Plus beige.     Arkitekt Plus ljusgrå.     Arkitekt Plus Ek svartbets.

    Aspekt kritvit.     Form mellangrå.    Form beige.     Form ljusgrå.

    Viken vit.     Viken mellangrå.
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Följande produkter ingår:

VÅRT VAL TILLVAL 
Tillval diskbänk

Tillval köksblandare med diskmaskinsavstängning

    INTRA FRAME 
Underlimmad diskbänk med avställningsyta (eller 
planlimmad beroende på bänkskiva), rostfri.

    INTRA HORIZON 
Underlimmad diskbänk med avställningsyta (eller 
planlimmad beroende på bänkskiva), rostfri.

    INTRA HORIZON. Underlimmad diskbänk med avställningsyta (eller 
planlimmad beroende på bänkskiva), rostfri.

    Talis S2 Variarc.    Cento L.     EVO984

    BLANDARE  
Focus, med disk maskins
avstängning.

    DISKBÄNK Intra Horizon,  
underlimmad i laminatskiva, rostfri.
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Kökets vitvaror gör mycket för både öga och gom. 
En bra kvalitet och standard förenklar arbetet och 
inspirerar till att laga godare mat. Dessutom är köket 
den platsen som samlar familj och vänner så utform
ningen ökar förstås både trivsel och mysfaktorn.

KÖK – VITVAROR

    Fläkt, utdragbar, rostfri, 60 cm, 41 dB.

Tillval kyl/frysskåp

TILLVAL
Följande produkter ingår:

VÅRT VAL

    FLÄKT, utdragbar, rostfri,  
60 cm, 54 dB.

    FRYS  
rostfri, A++, 
186 cm.

    KYL,rostfri, 
A++, 186 cm.

    VENTILATIONSGALLER, följer val av vitvaror.

Tillval fläkt

    Kyl, helintegrerad, A++,  
177 cm. Vid detta val till 
kommer kostnad för lucka.

    Frys, helintegrerad, A++,  
177 cm. Vid detta val till 
kommer kostnad för lucka.

      Kyl, vit, A++, 186 cm.       Frys, vit, A++, 186 cm.
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Tillval ugn

TILLVAL

    Helintegrerad, A++ 48 dB.

    Helintegrerad, A+++ 44 dB.

TILLVAL 
Tillval mikrovågsugn

Tillval häll

Tillval diskmaskin

    Induktionshäll med touchslider.     Flexinduktion, comfort design.

    Varmluftsugn 4D, vit, pyrolys
rengöring.

    Varmluftsugn 4D, rostfri, 
pyrolysrengöring.

    Varmluftsugn 3D, rostfri.

    Varmluftsugn 4D, vit.

    Inbyggnadsmikro, högskåp, vit, 
900 W.

    Inbyggnadsmikro, högskåp, 
rostfri, 900 W.

Tillval vinkyl

    Vinkyl, golvstående i köksö, 
rostfri, 45 flaskor

    Vinkyl, golvstående i köksö, 
rostfri, 31 flaskor

    DISKMASKIN 
Helintegrerad, A++ 48 dB.

    INBYGGNADSMIKRO, 
 väggskåp, rostfri, 900 W.

    INBYGGNADSMIKRO, 
väggskåp, vit, 900 W.

    VARMLUFTSUGN 3D,  
rostfri.

Följande produkter ingår: Följande produkter ingår:

VÅRT VAL VÅRT VAL

    Varmluftsugn 4D, rostfri.

Kostnadsfritt val 

Kostnadsfritt val 

    VARMLUFTSUGN 3D, vit. 

    INDUKTIONSHÄLL.
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår i alla badrum. 
Se ditt bofaktablad för placering.

TILLVAL
Tillval kakel

Tillval klinker

Smakfullt duschrum i modern och ljus design. Plafond  
i tak, stilrent blankt kakel och tidlöst grått klinkergolv  
gör komforten total. Vit tvättställskommod med två  
lådor, spegelskåp samt duschplats med duschvägg i  
glas. Se ditt bofaktablad för ditt badrums disposition.

BADRUM

    Skärgård 
Grå, 15x15 cm.

    Jura Grå,
15x15 cm.

    Skärgård
Svart, 15x15 cm.

    Jämtland 
Grå, 15x15 cm.

    Skärgård 
Beige, 15x15 cm.

    Carrara Marmorimitation
Matt, 15x15 cm.

    Skärgård
Vit, 15x15 cm.

Kostnadsfritt val 

    Liggande rak plattsättning.

    Rak plattsättning.

    KAKEL  
Gryning, vit matt, 25x40 cm.

    KAKEL  
Gryning, vit blank, 25x40 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Grå, 10x10 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Antracite,   
10x10 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Mörkgrå,  
10x10 cm.

    Jämtland Grå, 30x60 cm.

    Vit matt, 30x60 cm.

    Skärgård Svart, 30x60 cm.

    Skärgård Beige, 30x60 cm.

    Carrara Marmorimitation, matt, 30x60 cm.

    Jura Grå, 30x60 cm.

    Vit blank, 30x60 cm.

    Skärgård Grå, 30x60 cm.

    Skärgård Vit, 30x60 cm.
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VÅRT VAL
Följande produkter ingår i badrummen. 
Se ditt bofaktablad för placering.

TILLVAL
Tillval badrumsinredning

    Spegelskåp med ovanbe 
lysning LED. Viskan Solid,  
Still Grey, 60 cm. 

    Spegelskåp med ovanbe 
lysning LED. Viskan Solid,  
Svart Ek, 60 cm. 

    Kommod, Viskan Solid,  
Still Grey, 60 cm. 

    Kommod, Viskan Solid,  
Svart Ek, 60 cm. 

    Spegel, LEDbelysning, 
rund 700 mm.

    Spegel, reglerbar sidobe
lysning, 600 mm.

    Handtag, matt svart, 
128 mm.

    Spotlight vit tak, inkl dimmer.

    Eluttag (dubbelt) i kommodens nedre låda.

    SPEGELSKÅP MED OVANBELYSNING (LED),  
KOMMOD, BESLAG  
Viskan Solid, vit,  60 cm, handtag krom 128 mm.

    Knopp,  
matt svart.

    Knopp,  
mässing.

Tillval spegel

Tillval beslag

    BELYSNING 
Plafond vit.

TILLVAL 
Tillval duschvägg

    Duschvägg Linc 
Angel, raka dörrar,  
blank profil,  klarglas, 
900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Angel, raka dörrar,  
blank profil,  klarglas, 
timeless 900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Niagara, rundade 
dörrar, blank profil, 
strimma, 900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Angel, raka dörrar, 
blank profil, frostat 
glas, 900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Niagara, rundade 
dörrar, blank profil, 
klarglas, 900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Niagara, rundade dörrar, 
blank profil, frostat glas, 
900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Angel, raka dörrar, 
blank profil,  strimma, 
900x900 mm.

    Duschvägg Linc 
Niagara, rundade dörrar, 
blank profil, klarglas, 
timeless, 900x900 mm.

    Pile förvaringshylla 
och krok. OBS! Vid val 
av detta tillbehör blir 
måtten på duschväggen  
900x800 mm.

    Frånval av duschvägg.

VÅRT VAL
Följande produkt ingår i badrummen.  
Se ditt bofaktablad för placering.

    DUSCHVÄGG  
Basic Stimson, rundade dörrar, 
klarglas, 900x900 mm.
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    Duschset Crometta S 240 
Takdusch, inkl blandare.

Tillval duschset

    Handdukstork, krom, elektrisk.

    Förberedelse för elektrisk 
handdukstork.

    Talis S 80.

    Talis E 110.     4krok och 2krok, mässing.

Tillval handdukstork
på plan 1

  
Toapappers 
hållare.

Tillval i mässingTillval blandare

TILLVAL

       
HANDDUKSTORK  
Endast Plan 2,
krom, vattenburen, 
elektrisk.

VÅRT VAL

   
 BLANDARE 
Focus 70.

    TOAPAPPERS 
HÅLLARE  
krom.

    DUSCHSET 
Crometta 1jet Eco Smart 9, inkl blandare.

    
WCSTOL  
Golvstående.

    KROK  
4krok och 2krok, krom.
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Ett eget rum för tvätt och kIädvård gör vardagslivet 
lättare. Här kan du slänga in kläderna direkt efter 
träningen. I vårt val ingår tvättmaskin och torktumlare 
och du har möjlighet att välja väggskåp som tillval för 
att få gott om plats för förvaring.

TVÄTT TILLVAL 
Tillval tvättmaskin

Tillval beslag väggskåp

Tillval väggskåp, 2 stycken parhängning

Tillval torktumlare

    Tvättmaskin, vit, 8 kg.     Torktumlare, vit, 8 kg.

    Solo mässing,  
128 mm.

    Solo svart  
128mm.

    Solo rostfri,  
128 mm.

VÅRT VAL
Följande produkter ingår:

    TVÄTTMASKIN, 
vit, 7 kg.

    TORKTUMLARE, 
vit, 7 kg.

    Arkitekt Plus 
väggskåp, Mellan
grå, 60 cm.

    Aspekt  
väggskåp, Vit,  
60 cm.

    Arkitekt Plus 
väggskåp, Svart 
Ek, 60 cm.
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TILLVAL 
Följande produkter ingår:

VÅRT VAL
Tillval bänkskivor

Tillval belysning

    Rak plattsättning.

    KLINKER  
Lerhamn Antracite,   
10x10 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Mörkgrå,  
10x10 cm.

Tillval klinker

    Skärgård 
Grå, 15x15 cm.

    Jura Grå,
15x15 cm.

    Skärgård
Svart, 15x15 cm.

    Jämtland 
Grå, 15x15 cm.

    Skärgård 
Beige, 15x15 cm.

     Carrara Marmorimitation 
Matt, 15x15 cm.

    Skärgård
Vit, 15x15 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Grå, 10x10 cm.

    BÄNKSKIVA  
Laminat   
Rustik ljus.

    BELYSNING 
Plafond vit.

    BÄNKSKIVA  
Laminat Svart mocka.

    BÄNKSKIVA  
Laminat  Ljus betong.

Kostnadsfritt val 

    Laminat Grå 
betong.

    Laminat Caprice.

    Laminat Ek 
karbon.

    Laminat Furu vit.

    Laminat Perito 
ljus.

    Laminat Perito 
mörk.

     Bänkbelysning, SG Chef, LED, vit, inkl strömbrytare på vägg. 

Vårt Val, en klassisk ekparkett och målade väggar
i mjuk äggskalsvit kulör, ger en lugn och harmo
nisk inramning med svängrum till dina personliga
detaljer. Vill du sätta din egen touch erbjuder  
vi flera tillvalsmöjligheter.

GOLV, VÄGGAR  
OCH DETALJER 
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    Ask Reggae 3stav 
vitmattlack.

    Fondvägg målad i valfri NCSkulör.

    Ett rum målat i valfri NCSkulör.

    Vita sättsteg, plansteg + handledare och överliggare i ek vitlack.

    Vita sättsteg, plansteg + handledare och överliggare i ask vitlack.

    Hela huset målat i valfri NCSkulör.

    Ek Gospel 3stav 
vitmattlack.

Tillval väggfärg

VÅRT VAL TILLVAL 
Tillval parkettgolv – trösklar följer med golvet.Följande produkter ingår:

    GOLVLISTER OCH FODER  
Vita fabriksmålade, 0502Y.

    FÖNSTERBRÄDA 
Natursten Azul valverde, 200 mm slipad yta.

    TRAPPA 
Vita sättsteg, plansteg + handledare och  
överliggare i ek.

    VÄGGAR MÅLADE  
NCS 0502Y, glanstal 7.

    
PARKETTGOLV 
Ek Gospel, 3stav  
sidenmattlack.

    Rak plattsättning.

    KLINKER I HALL 
Lerhamn Grå, 20x20 cm.

Tillval klinker, i hall

Tillval trappa

    Skärgård Grå, 
30x60 cm.

    Skärgård Beige, 
30x60 cm.

    Skärgård Svart, 
30x60 cm.

    Jämtland Grå, 
30x60 cm.

    Jura Grå,  
30x60 cm.

    Halvförbandsättning.
Kostnadsfritt val, i hall

    KLINKER  
Lerhamn Antracite,   
20x20 cm.

    KLINKER  
Lerhamn Mörkgrå,  
20x20 cm.

    Skärgård  Vit, 
30x60 cm.

VÅRT VAL
Följande produkter ingår: Tillval innerdörrar

TILLVAL 

Tillval skjutdörrs- 
garderober

Tillval övrigt

* Möjliga val och placering presenteras i samband med inredningsträff

    OMONTERADE BESLAG

    Stable, slät, vit, 
massiv.

    Unique spegeldörr, 
vit.

    Spegel, (spegel på 
alla dörrbladen).

    Contura Style,  
svart.

    Contura Style,  
grå.

    Flytt av garderob till förråd.

    Paket spotlight inkl dimmer* 

    Eluttag i vägg, utvändigt, egen säkring.

    Eluttag i lättvägg.

Kostnadsfritt val 

    SKJUTDÖRRS
GARDEROB 
Vit, med silver
färgad profil, inkl 
bärlist, skenor 
och hylla med 
stång.

    INNERDÖRR 
Easy, slät, vit.

    INNERDÖRR I 
TVÄTT/WC, Stable, 
slät, vit, massiv.

    DÖRRHANDTAG, 
matt, krom.

    HANDTAG GARDEROB  
Solo, rostfri 128 mm.

    GARDEROB 
Aspekt, vit, slät.

Tillval braskaminer
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Viktigt att veta
Denna tillvalsbroschyr är ämnad att inspirera och bli ett stöd  
på vägen när du gör dina inredningsval. Broschyren innehåller 
ett urval av de tillvalsmöjligheter som finns i projektet.  
Det kompletta tillvalssortimentet får du senast i samband  
med avtalsskrivning. Observera att det ej är möjligt att göra 
tillval utöver vad som finns med i beställningslistan.

Så går det till
När tillvalsprocessen påbörjas kommer du att få inloggnings
uppgifter till Homemaker, vårt digitala system för inredningsval. 
Du kommer även att bli inbjuden till en inredningsträff hos vår 
samarbetspartner Makajo för att gå igenom alla tillval. 

Vårt Val och tillval
Basutbudet, dvs Vårt Val, är den inredning (väggar och dess 
placering) och de ytskikt (allt som sitter på väggarna som skåp, 
kakel m m eller ligger på golv som parkett, klinker etc) som 
ingår i köpet av huset, se husbeskrivningen i vår säljbroschyr. 
Tanken med Vårt Val är att materialen ska vara lättskötta och 
designen tidlös. Tillval är att välja en annan produkt eller färg
sättning än den som ingår. Görs inga aktiva val utrustas huset 
enligt Vårt Val. Inom Vårt Val kan emellertid en del kostnads 
fria val göras, enligt vad som anges i denna broschyr samt 
beställningslistan/Homemaker.

Tillvalsavtal
Dina tillval resulterar i ett tillvalsavtal. När du registrerat  
samtliga inredningsval i Homemaker kommer du kunna sig 
nera din beställning genom att använda ditt BankID. Har du  
inte BankID skickas tillvalsavtalet till dig per post eller epost  
så att du kan signera din beställning. Avtalet utgör grund för 
beställningen och det är viktigt att du noggrant kontrollerar  
att ingenting saknas eller är felaktigt. Tillvalsavtalet är ett  
bindande avtal som upprättas mellan dig som köpare och  
Hills Villastad KB. Detta innebär att du är bunden till ditt till 
valsavtal oavsett om bostadsaffären fullföljs eller inte.

Betalning av projekteringsändringar och tillval
Projekteringsändringar och tillval innebär normalt en tilläggs 
kostnad. Om tillvalskostnaden understiger 10 000 kr faktu 
reras den i sin helhet mot faktura efter signerad beställning.  
Vid tillvalskostnad över 10 000kr faktureras 25% av kostnaden, 
dock minst 10 000 kr, som handpenning efter signerad beställ
ning. Resterande del erläggs senast 14 dagar före inflyttning. 
Tillvalen besiktigas i samband med slutbesiktning av huset  
då du som köpare inbjuds att närvara. Vid nyckelutlämning 
kontrolleras slutbetalning av dina tillval.

Stopptider
Tillval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som
anges. Detta är viktigt för att valen skall hinna hanteras och 
färdigställas tillsammans med bostaden. Aktuella stopptider  
för din bostad ser du när du loggar in i Homemaker. Stopptiden 
anger det datum vid vilken samtliga val skall vara godkända av 
dig som köpare och inredningsansvarig. Passeras stopptiden 
inreds bostaden enligt basutbud. I de fall köpet sker under 
pågående produktion kan tillvalsmöjligheterna vara passerade 
eller mycket begränsade.

Priser
Samtliga redovisade priser (se beställningslista) inkluderar 
mervärdesskatt. I husets pris ingår basutbud. De redovisade 
priserna är tillkommande pris för tillval och inkluderar monte 
ring, material och hanteringskostnader samt arbetskostnader.

Inredning
Leverantör av köksskåp, skjutdörrsgarderober, garderober och 
viss badrumsinredning är Marbodal. Leverantör av övriga bad
rumsinredning är INR, Smedbo, blandare från Hansgrohe samt 
klinker och kakel från Centro Kakel och Klinker.

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens. Avtalet med vitvaruleve 
rantören slår fast att de skall leverera den senaste modellen i 
serien om serien uppdateras, alternativt leverera en likvärdig 
produkt om serien utgår under tiden för produktionen. Detta 
kan innebära att en artikelbeteckning förändras. Avtalet medger 
även att artikelförändringar eller produktbyten inte aviseras så 
vida inte funktion eller design synnerligen förändras. Vid byte  
av produkt värderas i första hand funktion. Avisering sker enbart 
om en produkt utgår och inte ersätts av likvärdig.

Egna inköp
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller 
levererade av dig.

Övrigt
Hills Villastad KB reserverar sig för tryckfel och att vissa varor 
kan utgå ur sortimentet och ersätts då med likvärdig produkt. 
Överblivet material tillfaller Hills Villastad KB.

Här hittar du mer information:
Kökssnickerier – www.marbodal.se
Vitvaror – www.siemenshome.se

VAL OCH TILLVAL 
– SÅ FUNKAR DET

Anteckningar
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HILLS VILLASTAD VILLOR
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Mäklare: Bjurfors 
Maria BjurstamEricson, 031733 20 26 
maria.bjurstam@bjurfors.se
Marcus Cyrillus, 031733 20 29 
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