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RADHUS. ETT 
HEM FÖR HELA 
FAMILJEN 
När vi utvecklade BRF Esplanaden så gjorde vi det utifrån 
hållbarhet, design och funktion.  
Resultatet blev ett välplanerat radhus med genomtänkt 
planlösning och bra rumsfunktioner. Stora fönster i 
varierande storlekar och hela 2.50 i takhöjd skapas fina 
proportioner och rum med härligt dagsljus.  

Tekniska lösningar kan vara förändrade efter att denna katalog visats. Vi på Categi förbehåller oss rätten till 
konstruktions & inköpsändringar eller andra förändringar. Fotografier är idébilder och behöver inte ha med 
projektet att göra. 3-d bilder är endast för illustration och kan avvika från verkligheten. 
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ETT HEM ATT TRIVAS 
OCH UMGÅS I
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Design och inredning är viktigt både för dig och för 
oss. Vi vill skapa en harmonisk helhet med tidlös design 
och hållbara produkter redan från start. Vår inredare 
arbetar i nära samarbete med arkitekten för att skapa 
harmoni mellan insida och utsida.  

Som bostadsköpare får du en bostad som redan i sitt 
grundutförande håller en hög standard på inredning och 
utrustning, men för dig som önskar göra ditt hem ännu 
mer personligt erbjuder vi dig tillval. Det handlar om allt 
från parkettgolv, kök, badrum till att en del av våra hem 
har alternativa planlösningar. 

Personliga tillval kan du göra 4-6 veckor efter att du 
skrivit på köpehandlingar till din nya bostad.

Ett hem som 
identifierar dig
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Standard i ett radhus från Categi 
Grundläggning, platta på mark med golvvärme.  

Tak med traditionell råspont.  

Aluminiumklädda fönster  

Fasad med färdig målade träfasad. 

Lösullsisolering som minst är 500 mm  

Nyckelfritt låssystem till ytterdörr.  

Frånluftsvärmepumo Nibe Fighter 730 med återvinning. 

Helkaklade badrum, klinker i tvättstuga och entré.  

Parkett i alla torra utrymme.   

Smarta hem. Styr takbelysning via Plejd appen i mobilen 
(går att bygga ut).   

Indragen fiber och datauttag i alla sovrum och vardagsrum. 
(Månadsabonnemang och eventuell startavgift ingår ej) 

Provtryckning, säkerställer låg energiförbrukning och 
underlättar vid energideklaration.   

Utebelysning vid entre och övriga utgångar.  

Tryggt, hållbart 
och prisvärt!
När du köper ditt radhus genom oss på Categi kan du vara 
säker på att du får mycket hus för pengarna. Genom 
standardisering och samordnade inköp för fler husmodeller 
och projekt har vi lyckats sänka priset både för arbete och 
material samtidigt som vi höjt kvalitén. 
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Categi House förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktionen och leveransutförande dock 
med föregående meddelande. 
Modellbeteckningar i leveransbeskrivningen kan komma att ändras, Categi Projektutveckling 
förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ersätta berörd produkt med likvärdig 
produkt. Categi House reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och 
illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten  

BYGGSTART        TILLVAL            HUSVISNING              INFLYTTNING

Sept 2021            November            Maj/Juni                    August 2022

TIDSPLAN 
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HALL/ENTRÉ 


G Klinker: grå 
S Trälist: vitmålad                            
V Vitmålat 
T Vitmålat TL Vitmålad  
Ö Hatthylla: vit  

WC/BADRUM 


G Klinker: vit 
V Kakel: grå 
S Klinker: 
T Vitmålat TL Vitmålad                    
D Slät vit   
Ö Badrumsutrustning 
- Wc-stol:  
- Kommod: vit, tvättställ, blandare            
- Spegelskåp                                   
- Duschdörrar klarglas  
- Toalettpappershållare 
- 2 handdukskrokar 
- 2 badlakanskrokar                                            
- 1 Handukstork per badrum.          
- Duschset med blandare. 

Rumsbeskrivning
G = Golv S = Sockel V = Vägg T = Tak TL = Taklist D = Dörr Ö = Övrigt  

VARDAGSRUM 


G Ek: trestavsparkett 
S Trälist: vitmålad                       
V Vitmålat 
T Vitmålat TL 

KÖK 


G Ek: trestavsparkett 
S Trälist: vitmålad 
V Vitmålat 
V Stänkskydd: laminat 
T Vitmålat TL 
Ö Kök i vitt utförande och betongliknande 
bänkskiva och stänkskydd. Vitvaror enligt 
deklaration.                                          - 
 Diskmaskin, integrerad  
-  Kyl 
-  Frys 
-  Inbyggnadshäll 
-  Inbyggnadsugn 
-  Inbyggd mikro 
-  Bänkskiva i laminat                                    
-  Sopinrede till diskbänkskåp                        
-  Kryddinsatts + matta och besticksinsats till 
1 låda 

SOVRUM


G Ek: trestavsparkett 
S Trälist: vitmålad                       
V Vitmålat 
T Vitmålat                               
TL Vitmålad                             
D Slät vit                                  
Ö Garderober, Klädstång och 
ett hyllplan  

TVÄTTRUM


G Klinker: 
V Vitmålat 
S Klinker: Grå 
T Vitmålat TL Vitmålad 
D Slät vit                        
Ö Skåp enligt ritning 
- Tvättmaskin 
- Torktumlare                                               
- Elskåp                                                       
- Värmepump                                             
- Medicinskåp  

KLÄDKAMMARE SOVRUM


G Ek: trestavsparkett 
V Vitmålat 
T Vitmålat TL Vitmålad 
D Slät vit                                  
Ö Garderober, Klädstång och 
ett hyllplan  

FÖR MER DETALJERAD INFO 
LÄS LEVERANSDEKLARATION.
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Tillval



12



13

Valfri planlösning. 
Välj på 2,3 eller 4 sovrum 
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Välkommen hem  
Categi -Tower/Home/House/Property 

Besöksadress: Hjortronvägen 1, 554 75 Jönköping. 

www.categi.se
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