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många olika typer att välja mellan.

Låt Dig inspireras av all design
och inredning som Du kan prägla
Ditt Villa Varm med. Här kan Du
skapa Ditt personliga hem!
Vilken stil föredrar Du?
Sparsmakat enkelt eller klassiskt
elegant? Oavsett vilken stil Du
väljer har vi massor att välja
bland!
Vi har valt att jobba med
välkända leverantörer med
känsla för god design och stora
krav på kvalité.

Praktiska vikdörrar
I GK-Doors sortiment finns även olika typer av
vikdörrar som kan användas i exempelvis en
klädkammare. Vikdörrar kan också användas för
att dölja teknikutrustning i en tvättstuga.

En dörr från GK-Door kan
användas på många olika
sätt. Eleganta pardörrar i
olika stilar eller skjutdörrar
som du bygger in i
mellanväggen.

Innerdörrar
Innerdörren är som
en möbel och utgör
en del av hemmets
inredning. Vi har valt dörrar från GK-door.
Kännetecken för dessa dörrar är designen, den
höga kvalitén samt lång livslängd. Dörrarna kan
fås i en rad olika stilar och former. Kanske som en
pardörr in till matsalen eller som en skjutdörr om
man har en trång passage.

Massiva
spegeldörrar,
täckmålade

Golv

Dessa är av en
oöverträffad
kvalitet och ska inte
förväxlas med
formpressade
spegeldörrar.
Dörrarna levereras i
kulör NCS-S 0502-Y.
Oavsett vilken dörr
Du väljer levereras
även karmarna i
denna kulör. Karmskruvar är monterade från
fabrik.

Vi har valt att Kährs som vår
leverantör av trägolv. Kährs är en
av de ledande tillverkarna av golv
och har ett mycket stort
sortiment av olika träslag, lack och behandlingar.
Du kan själv välja fritt ur det stora utbudet.

Massiva
spegeldörrar i trä
Rena träslag är tidlösa
och åldras vackert, om
Du vill använda
naturmaterial i
inredningen finns det
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valt Atab-trappan som vår leverantör. De har ett
brett utbud av olika trappmodeller, material och
behandlingar.

Lister
Vi erbjuder taklist, dörr och fönsterfoder samt
golvlister i furu. Listerna hyvlas i vår
hyvlerianläggning och levereras obehandlade.
Taklisterna kan enkelt laseras vita med en
vattenbaserad lasyr. Foder och golvsocklar målas
förslagsvis i samma vita kulör som innerdörrarna.

Fönster
Tanumsfönster är vår
fönsterleverantör till våra hus.
Som standard ingår träfönster
med rundad profil. 3-glas
isolerruta med energiglas, varmkant och
argonglas.
U-värdet är 1,0. Fönstertyperna är vitmålade TVF
(öppningsbara) och FL (fasta). Storlekar och
öppningsalternativ framgår av husofferten. Som
tillval finns hela Tanumsfönsters sortiment, t ex
spröjs, aluminiumklädd utsida och andra kulörer
mm.

Innertak
Välj mellan naturligt paneltak av furu eller enkelt
med släta gipsplattor. Paneltaket kan du välja
mellan obehandlat eller vitlaserat.

Väljer du spröjs till ditt hus monteras dessa redan
på fönsterfabriken. En annan fördel är att spröjsen
tillverkas i underhållsfritt aluminium.

Invändig
våningstrappa
Trappan är en del av
inredningen av huset. Vi har
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Stuprör och
hängrännor
Som leverantör av takavvattningssystem har vi
valt Plannja. Det galvaniserade stålet är målat med
en dubbelsidig tjockskiktsbeläggning, som gör det
tåligt mot väder och vind.

Yttertak
Benders
betongtakpannor
ingår i vår
husleverans. Standardpannan är Bender Palema,
en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som
passar alla tak - Sveriges mest sålda! Du kan
kostnadsfritt välja bland flera omtyckta kulörer.

Svarta eller vita stuprör och hängrännor är väl det
klassiska och vanliga valet, men genom att välja
en annan färg får du en annan stil på ditt hus!

Takpannorna finns i en mängd färger och olika
typer av ytbehandlingar från matt till högblank.

Färgerna silvermetallic och mörkgrå är ett
trendigt val och passar till olika typer av husstilar.

Ytterdörr

Kompletta braskaminpaket
med skorsten

Vår leverantör av
ytterdörrar är NorDan Ytterdörr som tidigare
hette BorDörren.
Kännemärke för dessa dörrar är de dubbla,
rostskyddade stålplåtarna inuti. Dörrbladet har
dubbelt ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt
trä.
NorDan Ytterdörr har ett stort sortiment av olika
stilar och design.

Vi kan erbjuda braskaminer ur hela Jötul, Ild och
Scanspis sortiment till ett fördelaktigt pris.
Paketen är kompletta och innehåller golvplåt,
kamin, tilluftssats, rökkanal samt skorstenshuv.
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Fasadpanel

Utvändiga foder

Du kan välja mellan olika typer av träfasader. Vissa
ingår i vårt standardsortiment och andra
offereras. Samtliga paneler är sågade från norroch västerbottnisk gran av god kvalitet.

Det övre fönster- och dörrfodret som sitter på
utsidan kan du få i två olika utföranden. Antingen i
en klassisk stil där det är kapat i vinkel eller mer
sparsmakat och enkelt med ett rakt foder.

Lockläktpanel med ribbpanel.

Foder kapat i vinkel - klassiskt

Liggande panel på New England-hus.

Foder med rakt överstycke - enkelt och stilrent.

Kombination av liggande panel och stående
lockpanel.
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man på ett enkelt sätt ska beskriva deras olika
produkter har Elfa inredning i trådbackar och flera
standarddörrar att välja bland. Behöver du
komplettera med fler trådkorgar hittar du det på
större varuhus. Lumi har skräddarsydda lösningar
för t ex snedtak och inredningarna är tillverkade i
MDF.

Köksinredning
I husleveransen ingår
ingen köksinredning –
som Villa Varmkund har du valfrihet!
För de som önskar ett förstklassigt kök i sitt hus
kan vi erbjuda Kvänum Kök.
Villa Varmkunder erhåller hela 10% rabatt på
Kvänums kökssnickerier.
Givetvis ingår en väl genomarbetad och personlig
köksritning skapad av Kvänums duktiga
köksarkitekter.

Vi har valt att jobba med Kvänum Kök eftersom
deras kök speglar funktion, material och hantverk
som viktiga hörnstenar. Ett Kvänum Kök ska hålla
länge och kännas gedigna – precis som våra hus!

Centraldammsugare
En centraldammsugare
förenklar städningen på
flera sätt. Passa på att
utrusta ditt hus nu när du bygger nytt!
Genom oss kan Du köpa centraldammsugare av
märket Allaway – Europas ledande tillverkare.
Allaway har hög kvalitet och tillverkade för lång
livslängd.

Gör ett besök i din närmaste Kvänum Köksbutik.
Vi samarbetar med följande butiker:
Luleå
Solna
Karlstad
Jönköping
Kvänum
Linköping
Göteborg
Kristianstad
Helsingborg
Malmö

Skjutdörrspartier
och förvaring
Som Villa Varm-kund kan
köpa skjutdörrspartier och
förvaringslösningar till ett
riktigt bra pris. Passa på att
redan nu rita in och planera din förvaring i ditt nya
hus! Du har tillgång till hela sortimentet från både
Elfa och Lumi, som ingår i samma koncern. Om
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