
Nyckelfärdigt 
Villa Nova 137 m2
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VILLA NOVA. 
ETT HEM FÖR 
HELA FAMILJEN 
När vi utvecklade Villa Nova så gjorde vi det utifrån 
hållbarhet, design och funktion.  
Resultatet blev ett välplanerat hus på 137 kvadratmeter 
med genomtänkt planlösning med bra rumsfunktioner på 
hela sex rum och kök. Rejält med 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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Umgängesdelen med vardagsrum och kök erbjuder hela 52 kvadratmeter 
och flankeras på var sin sida av vuxen och ungdomsdelen.  
Sovrummet för vuxendel erbjuder eget badrum med plats för hörnbadkar 
-walk in closet -glasad dörr med direktutgång till trädgård och altan, vi har 
gett plats för infällda garderober, sminkbord, skrivbord eller varför inte lyxa till 
det med med en egen minibar för att få till hotellkänslan.  
Ungdomsdelen erbjuder eget allrum, klädförråd, badrum med dusch och 
hela -3 sovrum alternativ gästrum och hemmakontor. 
Entrén är vältilltagen med plats för infällda garderober, skjutgarderober eller 
klädhängare. Ytterdörr med sidoljus som förhöjer ljusinsläpp och skapar rymd 
och rätt ljus.   
Tvättstuga med groventré. På fönstersida är maskiner och tvättbänk 
placerad, på motsatt sida finns husets hjärta placerad med en tom vägg yta 
som kan anpassas efter dina behov.  
Köket är ritat av vår köksdesigner som lagt ner åtskilliga timmar för att hitta 
det unika köket för villa Nova. Resultatet blev en blandning av det lantliga och 
moderna köket där dem infällda fönstren ovanför bänkskiva sätter pricken 
över iet.   

VILLA NOVA ETT HEM 
ATT TRIVAS OCH 
UMGÅS I
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Kök från Länghem

Lucka ljusgrå av serien Design Plus. Grå bänkskivan ger fin kontrast och en 
sammanhållen helhet. Svarta handtag. Fullt utrustat kök med energisnåla 

vitvaror från Bosch i rostfri design.
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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 kam du göra 4-6veckor efter att du 
skrivit på köpehandlingar till din nya bostad. Det skapas 
ett unikt inlogg och kundnummer för just din bostad. 

Dina val gör du själv digitalt. Genom vårt digitala 
inredningssystem och digitala visningsbostad 
tillvalsportalen gör du dina val enkelt och smidigt. Det 
finns även möjlighet att se visa av produkterna live i vår 
bobutik på Hedenstorps industriområde strax intill 
Axamo flygplats. 

Ett hem som 
identifierar dig
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Standard i villa Nova
Grundläggning, platta på mark med golvvärme.  

Utegips bakom fasadpanel, består oftast av vindpapp.  

Tak med traditionell råspont.  

Aluminiumklädda fönster  

Fasad med färdig målade träfasad. 

Lösullsisolering som minst är 500 mm  

OSB träskivor bakom väggips.  

Nyckelfritt låssystem.  

Frånluftsvärmepumo Nibe  Fighter 730 med återvinning. 

Helkaklade badrum, klinker i tvättstuga och entré.  

Äkta ekparkett i alla torra utrymme.   

Smarta hem. Styr belysning via Plejd appen i mobilen.   

Indragen fiber med mediacentral och datauttag i alla rum.  

Provtryckning, säkerställer låg energiförbrukning och 
underlättar vid energideklaration.   

Förbered för öppenspis, bygglov.   

Utebelysning vid entre och övriga utgångar.  

Unika Tillval som du väljer själv genom vår tillvalsportal helt 
digitalt. 

Tryggt, hållbart 
och prisvärt!
När du köper din villa 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. 



9

HUSFAKTA 
______________________________________ 

Boendetyp: Friliggande villa - Friköpt 
Hustyp: 1-plan 
Antal rum: 6 rum och kök 
Antal sovrum: 4 
Boyta: 137 kvm  
Grundläggning: Betongplatta på mark med golvvärme. 
Stomme: Trä 
Uppvärmning: Nibe Fighter frånluftsvärmepump, golvvärme. 
Ventilation: Mekanisk frånluft med återvinning - Tilluftsventiler. 
Fönster: Vrid/fasta Aluminiumbeklädda 3-glas träfönster. svart 
utsida, vit insida (trä). 
Fasad: Liggande panel. Färdig-målad med matt Lasyr svart. 
Ytterdörrar: Svart 
Takutformning: Sadeltak 
Vind/Yttertak: Lösull, råspont, vindskivor, papp och tegel-läkt. 
Takpannor: Betongpannor 2-kupiga, ytbehandlade, svart. 
Taklutning: 23° 
Utvändig plåt: Svart. 
Komplementbyggnad: Carport med oisolerat förråd, inget 
undertak i utedel. Målning av impregnerat trä ingår ej. 

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN 
______________________________________ 

Adress: Mor Annas Väg 5 
Fastighetsbeteckning: Domherren 7 
Tomtarea: 1076 kvm 
Vatten/avlopp: Kommunalt VA 
Fiber: Förberedd till Vaggeryds Energi, Anslutningsavgift 5000 
kr (valfritt) 
Övrigt om tomten: Tomten är grovplanerad. 
Parkering: Uppgrusad 
Byggår: 2021 - Under uppförande 
Beräknad inflyttningsklart: December 2021 

ÖVRIG INFORMATION 
______________________________________ 

Huset levereras nyckelfärdigt. Categi har redan från början valt 
att hålla en hög standard men för er som vill göra personliga 
tillval erbjuds detta genom tillvalsportalen digitalt. Inlogg 4-6 
veckor efter att du skrivit på köpehandlingar. 

I priset ingår tomt och grovplanering av densamma, 
nyckelfärdigt hus samt anslutningsavgifter för el, VA och 
förberedelse för fiberkostnad. 

Tomten är grovplanerad. Bilder med altan, gräsmatta, pool, 
parkering är endast i illustrativt syfte. 

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

JULI 2021            AUGUSTI             OKTOBER              DECEMBER 2021

TIDSPLAN 
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HALL/ENTRÉ 


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

WC/BADRUM 


G Klinker: vit 
V Kakel: grå 
S Klinker: 
T Vitmålat 
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 Ö = Övrigt  

VARDAGSRUM 


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

KÖK 


G Ek: trestavsparkett 
S Trälist: vitmålad 
V Vitmålat 
V Stänkskydd: laminat 
T Vitmålat 
Ö Köksinredning – lucka pärlgrå  (illustration 
sid 6)                                          - 
 Diskmaskin, integrerad i rostfri design 
-  Kyl i rostfri design  
-  Frys i rostfri design  
-  Inbyggnadshäll i rostfri design 
-  Inbyggnadsugn i rostfri design 
-  Inbyggd mikro i rostfri design 
-  Bänkskiva i laminat                                    
-  Sopinrede till diskbänkskåp                        
-  Kryddinsatts + matta och besticksinsats till 
1 låda 

SOVRUM


G Ek: trestavsparkett 
S Trälist: vitmålad                       
V Vitmålat 
T Vitmålat                                 
Ö Garderober 

TVÄTTRUM


G Klinker: 
V Vitmålat 
S Klinker: halv platta 
T Vitmålat 
Ö Skåp enligt ritning 
- Tvättmaskin 
- Torktumlare                                              
- Tvättbänk, hov 
- Elskåp                                                       
- Värmepump                                             
- Medicinskåp  

KLÄDKAMMARE


G Ek: trestavsparkett 
V Vitmålat 
T Vitmålat 
Ö Garderobsstång enligt ritning 
- Hyllplan enligt ritning  

FÖR MER DETALJERAD INFO 
LÄS LEVERANSDEKLARATION.
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Välkommen hem  
Categi -Tower/Home/House/Property 

Besöksadress: Hjortronvägen 1, 554 75 Jönköping. 

www.categi.se
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