
 

Standard & 
tillval



 

Ett lite enklare sätt att 
hitta hem...
Vägen till ett nytt hem är kantat av roliga och ibland svåra 
beslut om allt från innerdörrar till badrumsinredning. I den 
här katalogen har vi samlat alla valmöjligheter som ryms i ett 
nytt hem från Categi – både det som är standard och det som 
är tillval. Våra leverantörer är noggrant utvalda och vi jobbar 
kontinuerligt med dem för att ha hög kvalitet i alla delar av 
våra hus. På så sätt blir det lite enklare för dig att hitta hem... 
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Standard

Tillval utan prisförändring

Tillval med prisförändring

Denna katalog redovisar i huvuddrag utrustningsstandarden.
För vissa projekt kan upphandling med entreprenörer samt leverantörer av material, 
varor, utrustning inte är klar, varför vi reserverar oss för att kunna byta ut 
produkter och utrustning i denna broschyr till annat men 
likvärdigt fabrikat/modell. 
Bilder redovisade i denna broschyr är i vissa fall inspirationsbilder och har inget
med det aktuella projektet att göra. Textspecifikation har företräde framför bilder. 
Categi reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.



 

Vilken planlösning 
passar dig?
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Vilken inredningsstil 
passar dig?

Att inreda ett hem är en 
utmaning. Därför har vi valt 
att ge dig lite extra hjälp på 

För att du som köpare alltid ska känna att det är 
enkelt att inreda din nyproducerade lägenhet har vi 
tagit fram tre olika inredningskoncept: Klassisk, 
Trend & Elegans. Klassisk ingår i ditt bostadsköp, 
medan Trend och Elegans är tillval.  

Koncepten är framtagna för det praktiska, hållbara,  stilrena 
hemmet, och anpassat efter den moderna människan.  



 Klassisk

Klassisk 
En minimalistisk stil som är ljus och stilren. 

Klassiska kök är ett neutralt baskoncept där du kan skapa ditt 
eget uttryck med köksdetaljer, textilier 

och inredning.  

Ingår 
Luckor vit NCS S0500-N Profilhandtag Edge Straight 40 mm 

rostfri look med borstad yta. 
Bänkskivan mörk metall av laminat är underhållsfri och tålig. 

Stänkskyddet går upp 10 cm från bänkytan. 

Vit fristående kyl, frys och diskmaskin  
Glaskeramikhäll  

Inbyggd fläkt  
Vit ugn & micro 

Till inredningskonceptet klassisk är det möjligt att välja till 
vitvaror i rostfri design.Tilläggskostnad 9 900kr

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser 
kan förekomma 



 Trend

Trend 
Stilkonceptet Trend möts du av genuina material med ett 

modernt uttryck. Den gröna färgen i kombination med 
profilhandtag handtag i vackert borstad svart look ger köket 

en modern karaktär. 

Ingår 
Luckor Tall (grön) NCS S5005-G50Y.  Profilhandtag Edge 

Straight 40 mm svart borstad yta. 
Bänkskivan perito ljus 627 av laminat är underhållsfri och tålig. 

Stänkskyddet går upp 10 cm från bänkytan. 

Rostfri fristående kyl, frys och diskmaskin  
Glaskeramikhäll  

Inbyggd fläkt  
Rostfri ugn & micro 

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser 
kan förekomma 



 Modern

Elegans 
Stilkonceptet Elegans möts du av genuina material med ett 
exklusivt uttryck. Den beiga färgen i kombination med de 
rostfria handtagen ger köket en varm & elegant karaktär. 

Ingår 
Luckor beige NCS S2005-Y20R Profilhandtag Edge Straight 40 

mm svart borstad yta. 
Bänkskivan delaware stone av laminat är underhållsfri och 
tålig. Stänkskyddet går dessutom upp 10 cm från bänkytan. 

Rostfri fristående kyl, frys och diskmaskin  
Glaskeramikhäll  

Inbyggd fläkt  
Rostfri ugn & micro 

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser 
kan förekomma 



 

Klassisk Trend Modern
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24 900kr 24 900kr





Svart takdusch, svart profil till 
hörndusch med svart blandare  

Badkar Swedberg Emaljbadkar 160x70 
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4 800kr 4 800kr 4 800kr

7 500kr

6 995kr



 Klinker & 
kakel

KAKEL MATT VIT 30x60

KLINKER BETONG GRÅ 30X60

Hall, teknikrum och våtutrymme. I dusch läggs 
plattor i storlek 10x10

Rak sättning för både kakel & klinkers.



 Golv & vägg
Alla våra hem har fräscha vitmålade väggar vilket ger dig 
en neutral bas där du sedan skapar din personliga stil. 
Golven har trestavig ekparkett med vita golvlister och 
foder. 

SPECIFIKATION 
Innerdörrar i vit, lätt konstruktion med handtag i 
aluminium. 
Matt, trestavig ekparkett  

Vitmattlackad ekparkett i en 
krämig beige 
nyans.  

             
T+ 15 600kr



 Övriga 
tillval

Rund spegel Valje 80x2,9x80 
med LED-belysning  2 835kr 
Priset avser mellanpris från standard

Cylinder pendelbelysning 
6x6x22 x 2 svart matt.  4250kr

Fristående akrylbadkar Ume 
159,5x59,0x75,0 vit  15 995kr
Inkl blandare och duschpaket   
Priset avser mellanpris från standard



 Övriga tillval
El-golvvärme 
komfortvärme inkl.  
termostat vån 2.  

7 500kr

Spotlights  
Vi har valt att dela upp spotlights i dem 
olika utrymmen, vi anger även antal 
spotlights för varje utrymme. Ni väljer fritt i 
vilka rum ni önskar spotlights. Alla 
alternativ har 1 st dimmer.

Kök. 4st 9 995:- 
Vardagsrum. 6st 14 990:- 
Entré. 3st 7 495:- 
Teknikrum & klädvård. 4st 9 995:- 
Hall/passage. 4st 9 995:- 
Wc våning 1. 3st 7 495:- 
Wc våning 2. 3st 7 495:- 
Sovrum eller allrum, våning 2.  
4st 9 995:-  
Hall våning 2. 3st 7 495:- 
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Solcellpaket
Categi Entreprenad har anlitat Kompletta tak som 
takläggare. Kompletta tak erbjuder en komplett 
solcellsanläggning i samband takläggning. Anläggningen 
producerar ca 5500 kWh årligen. 

125 000kr 
Efter grönt 

avdrag

OBS! Ni som önskar beställa en komplett 
solcellsanläggning eller har frågor gör detta direkt till 
Tommy på Kompletta Tak   tommy@komplettatak.se 
070-555 25 68

T+

Producera din egen el, bra både 
för dig och miljön

mailto:tommy@komplettatak.se?subject=Solceller%20Esplanaden

