STUDOR VILLOR
Originalinredning och tillval

STUDOR AB
Vi skapar bostäder med alla upplåtelseformer: äganderätert, bostadsrätter och hyresrätter.
Genom köp av mark och utvecklingsbara fastigheter och driver vi projekten från första idé
till inflyttning.
Vår största drivkraft är att kunna påverka alla delar i ett projekt för att nå ett önskvärt slutresultat och nöjda kunder.
Vår målsättning är att vara en specialist på bostadsprojekt oavsett upplåtelseform. Vi är en
liten organisation med stora projekt.
Fördelen med att vara en liten organisation är att vi är snabbrörliga och flexibla och engagerar oss i hela processen från idé till färdigt hem.
Detta möjliggör:
• Korta beslutsvägar,
• Låg overheadkostnad
• Prisvärda bostäder av hög kvalité.

Vår verksamhet
Studor har sedan 2009 bedrivit projektutveckling av bostadsområden i egen regi. Vårt
huvudsakliga arbetsområde är Västra Götaland och Halland och vårt huvudkontor finns i
Stora Torp, Göteborg.
Vår verksamhet innefattar projektledning, markentreprenad och arkitektur. Vi har valt att
fokusera på de discipliner för att de är av störst betydelse för utvecklingen av ett bra bostadsområde. Utöver detta anlitar vi underkonsulter som knyts till olika projekt.
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Arkitekt & Projektutvecklare
Studor AB
Våra projekt
Tillvalsprocessen
Originalinredning
Tillval

Med egen eller extern arkitekt utformar vi omsorgsfullt bostadsområden för att skapa goda
ute- och innemiljöer. Vi arbetar med att ta fram nya detaljplaner tillsammans med kommunernas planavdelningar och genom detta skapas förutsättningar för bra bostadsområden.
Med detta synsätt kan vi skräddarsy områden, från de stora dragen till de allra minsta
detaljerna. Våra ledord i vårt arbete är:
• Genomtänkt funktion
• Hållbarhet
• Hänsyn till natur- och kulturmiljö
• Omsorgsfull arkitektur

PLATSEN-KARAKTÄR
ARKITEKTUR-OMSORG
FUNKTION-VARDAG
= HÅLLBART ÖVER TID
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VÄLKOMMEN ATT TITTA IN
I DIN NYA BOSTAD
Hållbart & genomtänkt
Vår idé har varit att erbjuda dig en bostad med oväntade kvaliteter i både planlösning
och material. Våra villor/radhus och bostadsrätter byggs med omsorg, anpassade till
platsens karaktär.
Att bygga hålbara villor över tid innebär att både att ta hänsyn till arkitektur och miljö, det
skall vara tilltalande och funktionellt. Hållbara material är en annan aspekt att tänka på. Vi
väljer material som håller lång tid framöver.
Alla delar byggs på fabrik och monteras på plats. Elementen är tillverkade med hänsyn till
vår design och våra villor monteras utan vertikala delningar i fasaden. Husen får en obruten fasad, utan delningsbleck. Denna metod är både vackrare att se på och säkrare.
På insidan återfinns de naturliga och hållbara materialen genom till exempel fönsterbänkar av kalksten, invändig trappa av massiv ek. Ekparkett i alla utrymmen förutom de mest
utsatta som får granitkeramik.

Originainredning
Vi har lagt stor vikt på inredning och skapat en bra standard från start. Vi vill att du som
kund skall känna att du blir nöjd utan att behöva göra något mer. Om du skulle vilja sätta
än mer personlig prägel på ditt boende är du välkommen att göra ändringar genom
tillval.

Tillval
I denna broschyr presenteras vårt tillvalsprogram som är speciellt framtaget för att passa
till våra villor och radhus.
Ändringarna kan bara erbjudas i ett tidigt och begränsat skede och en kostnad tillkommer.
Priser presenteras i god tid innan själva tillvalsprocessen startar, då vi även kallar er till ett
personligt tillvalsmöte.
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Fönsterbänkar i kalksten
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TILLVALSPROCESSEN
Personligt möte
För att underlätta för dig får du möjligheten att komma till ett personligt möte hos oss på Studor. På mötet går vi gemensamt
igenom dina eventuella tillval och du kommer att kunna se lite prover på produkter. Vi rekomenderar att du även tittar in i
leverantörens showroom eller på deras hemsidor för att få mer information om produkten..

Inredningsavtal
Ett tillvalsavtal upprättas där alla dina eventuella tillval specificeras. Tillvalsavtalet är bindande och i det framgår vad du
beställt samt totala kostnader för alla tillval.

Begränsningar
Val av tillval och ändringar utöver vad som erbjuds i tillvalsprogrammet är inte möjligt. Orsaken till detta är på grund av risk
för produktionsstörningar vilket medför förseningar av byggnation och inflyttning för er del. Den inredning i bostaden som inte
ändras genom ett aktivt val av tillval utförs enligt originalstandard.

Priser
Samtliga priser i den bifogade prislistan är mellanskillnad mellan standardutförand och inredningsval inklusive arbete. Ibland
kan ett påslag av arbetskostnad vara nödvändig och det beror då på tillvalet. Vi beräknar samtliga kostnader för dig. Det är
inte möjligt att göra frånval och få tillbaka kostnaden för detta.

Stopptid
Är det datum då alla val skall vara genomförda och avtalet påskrivet. Det är däremot inte möjligt att göra beställningar,
ändringar eller kompletteringar efter stopptidens utgång. Är inte beställningen gjord innan, inreds bostaden enligt originalinredningen. Detta är viktigt för att materialbeställningar och leveranser skall kunna ske i tid utan produktionsstörningar.
Stopptid meddelas i god tid innan.

Betalningsvillkor
Som köpare får du en bostad som i sitt originalutförande är av mycket bra kvalitet. Genom att göra olika val av inredning har
du möjlighet att utforma ditt framtida boende och sätta din personliga prägel.

Originalinredning

Ni betalar 25 % vid beställningen med 1 månads förfallodatum efter stopptidens utgång och resterande 75% senast dagen
före inflyttning. Avtalet är gällande kontraktshandling.

Leveransförseningar och modellbyten

Detta är den inredning och de ytskikt som ingår i köpet av din nya bostad.

Tillvalsprogrammet
Vi har tagit fram en serie produkter som är stilrena och som passar våra bostäder. Tillvalen presenteras i ett särskilt framtaget
program som vi presenterar i denna broschyr. Tillvalen är noga utvalda så att de passar med våra bostäder och med gällande garantier. Vårt utbud är varierat men begränsat av praktiska skäl. Tänk på att produkter kan ändra beteckning och/
eller utgå därför kan programmet behäva uppdateras löpande.
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Studor Projektutveckling AB reserverar sig för tryckfel, prisändringar, leveranshinder samt modell-, färg och materialbyten.
Om en vara utgår ur sortimentet eller att tillverkare ändrat utformning och modellbeteckning ersätts varan med en likvärdig
produkt.

Lycka till!
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ORIGINAL INREDNING &
TILLVAL

V Y F R Å N M AT P L ATS E N
I KÖ K

marbodal
siemens
hans grohe
smedbo
a-collection
kährs
Arredo
swedoor
intra
swedberg

VÅ R T VA L AV I N R E D N I N G

Vägguttag

Innedörr, Swedoor,
Stable GW

Strömbrytare

Parkett, 3-stavig mattlack
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HG My sport L 1-grepps köksblandare inkl DM

Rostfritt handtag 31054 CC 192

Diskho Intra Horizon

Underlimmad diskho
Laminatbänk

Stänkskydd vid köksbänk,vit, 10 x 30 cm

KÖK MARBODAL
VÅ R T VA L AV I N R E D N I N G

K

öket är bostadens hjärta eller centrum. Det skall vara lättillgängligt, ljust och
trevligt, samtidigt som det måste vara funktionellt.

Bänkskivor, kakel, klinker och kulör på luckor är väl genomtänkta och harmonierar
med varandra.
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Granitkeramik på golvet
30 x 60 cm/30x30/10x10

Sockel, aluminiumlook
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V Y M OT KÖ K E T F R Å N
VA R D AG S R U M M E T

6
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Entrédörr blir grå lika fönsterkarmar
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VITVAROR, SIEMENS
VÅ R T VA L AV I N R E D N I N G

V

itvarorna är stilrena och av god kvalitet. Vi har valt att inreda med vita vitvaror
vilket ger en större flexibilitet om du skall välja kulör på dina luckor. Teknisk
data presenteras i en separat broschyr.
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Citat från Siemens
”Med innovativ teknik och bekväma funktioner underlättar Siemens arbetet för dig
och inspirerar dig att skapa utsökta rätter. Siemens produkter sätter också en ny
standard med sin fängslande design och avancerade material.”
1.

Induktionshäll, 60 cm U-facette design, EH651FEB1E

2.

Inbyggnadsugn, 3D varmluft, 		

3.

Inbyggnadsmicro, 			BF555LMW0

4.

Kylskåp, vit, 186 cm, A++,

KS36VNW3P

5.

Frysskåp vit, 186 cm, A++,

GS36NVW3P

6.

Diskmaskin, underbyggd, 60 cm-,		

SN436W01CS

7.

Inbyggnadsfläkt 60 cm			

LI67RB530

8.

Tvättmaskin, a+++,

WM14N2E8DN

9.

Kondenstorktumlare 8 kg, a++, 		

WT45H209DN

HB537ABW0S
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INREDNING TVÄTT/DUSCH/WC

VÅ R T VA L AV I N R E D N I N G , ÖV R E P L A N

VÅ R T VA L AV I N R E D N I N G , E N T R É P L A N
Tvättstugan är integrerad med tvättställ. Detta ger
en teffektiv planlösning i utrymmet och en smart
funktion i tvättstugan. Luckor och bänkskåp vita
med grå bänkskiva av laminat.

Hansgrohe vättställsblandare, Focus
70 tvättställsblandare inkl push-up
ventil

INREDNING WC/BAD

Stilren handdukstork,
Smedbo, rostfritt

Kommod med spegelskåp, 60 cm bred, högblank,
vit.

Hansgrohe vättställsblandare, Focus
70 tvättställsblandare inkl push-up
ventil

Stilren handdukstork,
Smedbo, rostfritt

Hansgrohe duschblandare
Ecostat 1001 CL

Hansgrohe duschblandare
Ecostat 1001 CL
Hansgrohe Duschstet Croma 100
Croma 100 Vario handdusch/
Unica C duschstång 65 cm
Wc-stol, golvstående,
Ifö Spira
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Arredo, duschhörna i klarglas, 90x90.
Välvd

Hansgrohe Duschstet Croma 100
Croma 100 Vario handdusch/
Unica C duschstång 65 cm

Arredo, duschhörna i klarglas, 90x90.
Välvd
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Wc-stol, golvstående,
Ifö Spira

TILLVAL
V I L K A T I L LVA L K A N M A N G Ö R A ?

H

är redovisas exempel på de tillval du kan göra. Planlösning
visar villan i Tallbacken men tillvalsmöjligheterna liknar de
övriga bostäderna i våra projekt.

stänkskydd
köksblandare
diskho

kulör på väggar
parkettgolv

samtliga vitvaror

innerdörrar

innerdörrar

kulör på väggar
parkettgolv

duschvägg
kakel/klinker
blandare
tvättmaskin
torktumlare
tvättbänk

duschvägg
badkar
kakel/klinker
kommod & spegelskåp
blandare
duschset
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TILLVAL LUCKOR TILL KÖK
STANDARD

VÅ R T VA L AV T I L LVA L
1) Arkitekt (Standard)

5) Form

Slät kökslucka av vitmålad, belagd spånskiva. Som vitrinlucka
rekommenderas aluvitrin med rökfärgat glas eller svart aluvitrin
med rutat glas. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S
1002-Y. Svanenmärkt

Form vit:
Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka med klart eller frostat
glas alt krysspröjs. Högskåp har delad lucka i samtliga
höjder. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y.
Svanenmärkt.

2) Arkitekt plus
Arkitekt plus vit, kritvit, lingrön, ljusgrå och mellangrå:
Slät lucka av 19 mm MDF-board med svagt rundad kant.
Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg.
Svanenmärkt.

Form kritvit:
Ramlucka av MDF målad i kritvit kulör. Vitrinlucka med klart
eller frostat glas alt krysspröjs. Högskåp har delad lucka i
samtliga höjder. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S
0300-N. Svanenmärkt.

Arkitekt plus ask:
Kantlistad och askfanerad slät lucka med svagt rundad kant.
Kärna av spånskiva. Kanter, fram och baksidor är ytbehandlade med infärgad vattenburen UV-härdande lack.

Form ljusgrå:
Ramlucka av MDF målad i ljusgrå kulör. Vitrinlucka med klart
eller frostat glas alt krysspröjs. Högskåp har delad lucka i
samtliga höjder. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S
2500-N. Svanenmärkt.

Arkitekt plus ek svartbets:
Kantlistad och ekfanerad slät lucka med rundad kant. Kärna av
spånskiva. Alla ytor är behandlade med infärgad vattenburen
UV-härdande klarlack. 19 mm

Form lingrön:
Ramlucka av MDF målad i lingrön kulör. Vitrinlucka med klart
eller frostat glas alt krysspröjs. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 2005-G10Y. Svanenmärkt

3) Malevik
Malevik mörk
Slät lucka av MFC med stående trästruktur i mörk kulör. Som
vitrinlucka rekommenderas aluvitrin med rökfärgat glas eller
svart aluvitrin med rutat glas. Skåpstomme av vit MFC med
färganpassad framkant. Svanenmärkt.
Malevik ljus
Slät lucka av MFC med liggande trästruktur i ljus kulör. Som
vitrinlucka rekommenderas alutvitrin med rökfärgat glas. Skåpstomme av vit MFC. Svanenmärkt

4) Viken
Viken vit:
Slät lucka av vitmålad MDF med integrerat fräst grepp. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpstomme i vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y.
Viken mellangrå:
Slät lucka av MDF med integrerat fräst grepp målad i mellangrå kulör. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Skåpstomme
av vit MFC med färganpassad framkant. Närmast NCS S
5500-N.

6) Ekerö

Diskho
Intra Horizon, HZ815dm.

Laminatbänk

PAKET 2

Ekerö ek
Slät 3-skiktslucka av massiv ek med mjukt fasad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Högskåp har delad lucka i
samtliga höjder. Skåpstomme av vit MFC med färganpassad
framkant. Svanenmärkt.
Ekerö svartbets:
Slät 3-skiktslucka av svartbetsad massiv ek med mjukt fasad
kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Högskåp har
delad lucka i samtliga höjder. Skåpstomme av vit MFC med
färganpassad framkant.
Ekerö vit:
Slät kökslucka av vitmålad MDF med mjukt fasad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. Högskåp har delad lucka i
samtliga höjder. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S
1002-Y
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PAKET 3

PAKET 5

PAKET 4

PAKET 6
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TILLVAL HANDTAG TILL LUCKOR

Edge straights borstad antracit
20 cc - 80 cc

Art rostfri
160 cc
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TILLVAL LAMINAT

Gourmet rostfri
166 cc
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TILLVAL BÄNKSKIVOR
KO M P O S I T

MASSIV TRÄ

Kompositsten (kvartskomposit) är ett industriellt framställt stenmaterial. Huvudingrediensen är kvarts vilket vibrerats samman
med bindemedel och färgämnen under vakuum.

Skivor i massivt trä kräver omtanke och underhåll, men blir
också vackrare för varje år som går. Välj mellan den oljade
eller vaxade.

Kompositstenens egenskaper och utseende kan variera mellan olika fabrikat. Det kan se ut som natursten och är tåligt
mot värme, fläckar och repor.
Slitstarkt, hållbart, och inte poröst. Behöver aldrig impregneras och är dessutom enkelt att rengöra och underhålla.
Längre skivor skarvas.

med tiden. Massiv trälamell har en max längd på 4000 mm.
Längre skivor skarvas. Rak framkant som standard.

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper och att trä är
ett levande material som varierar i utseende och förändras

Silver Galaxy blank

Shitake

Ask Vitpigment

Ek Hårdvax

Valnöt Hårdvax

TILLVAL DISKHO
London Grey

Marengo

Blanco Zeus

Negro Stellar

I N T R A F R A M E 		

INTRA HORIZON

Diskho med avställningsyta

Underlimning med
uppfräsning i natureller kompostiítsten

N AT U R ST E N
Sten är ett naturmaterial och kan skifta naturligt. Den mest
hållbara stenen är graniten. Marmor är vackert men känsligt
och kräver skötsel. De levereras i vissa maxlängder och kan
få en skar intill hällen eller diskhon.

Underlimning i laminat, trä eller akrylsten

Diskho UTANavställningsyta

Planlimning i natureller kompositsten

Nero Assoluto, blank

Nero Assoluto, matt

Bianco Cararra
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Bohus grå
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TILLVAL KAKEL & KLINKER
KAKEL & KLINKER

TILLVAL SPOTS & STRÖMBRYTARE
S P O T L I G H T, V Ä G G U T T A G & S T R Ö M B R Y T A R E
Spotlight med LED
Vägguttag och strömbrytare byts i hela huset vid tillval.

Spotlights Hide a Light Comfort
G2 vit

Spotlights Hide a Light Comfort
G2 borstad stål
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TILLVAL BADRUMSMÖBLER

TILLVAL DUSCHVÄGG, BAD & WC

BADRUMSMÖBLER FRÅN DANSANI

D U S C H VÄG G & B A D K A R & W C D A N S A N I , I N R

Paket 1Dansani Porslinstvättställ
Ni kan välja mellan olika kulörer och ytskikt. Prover finns i vår
utställning.
Spegelskåp Luna vit matt 60x80 cm artnr:SP-4860-E
Jupiter punkt belysning krom x2 artnr:190302626
Porslintvättställ Kantate 60 cm artnr:53190600
Kommod Luna vit matt 60x64x44cm artnr: N01761
Handtag Smooth krom 25,6 cm x2, artnr:189509743

Paket 2 Dansani Glastvättställ
Spegel med rundade hörn, artnr: 91061

Radhus: Vikdörr 80 x 90cm
Dansani Match

Radhus: Rak dörr 80 x 90cm
INR ARC

Porthus: Vikdörr 90 x 90cm
Dansani Match

Porthus: Rak dörr 90 x 90cm
INR ARC

Jupiter punkt belysning krom x2, artnr:190302626
Glastvättställ Fresco 60 cm, artnr: 535806003
Kommod Luna vit matt 60x64x44 cm, artnr: N01761

Swedberg, Badkar

LED-Skena för belysning under tvättställ, artnr: NL-6044
Handtag Smooth krom 25,6 cm x2, artnr:189509743

Dansani badrumsskåp
Överskåp Luna vit matt 35x80x19
cm artnr: N00341
Handtag Smooth krom 25,6 artnr:
189509743

I vår utställning finns olika kulörer och ytskikt att välja på av Dansanis sortiment.
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Duschvägg till badkar INR ARC

TILLVAL TILL BAD/TVÄTT & KÖK
A R M AT U R E R F R Å N H A N S G R O H E

BLANDARE HANSGROHE

Focus

Talis S2

Metris

Focus 1-grepps köksblandare,
hög modell, svängbar pip

Talis S2c1 grepps köksblandare med DM avtängning

Metris S 1 grepps tvättställsblandare

Metris S 1 grepps duschblandare

RSK 8227516

RSK 8227158

RSK 8227346

RSK x

Metris
Metris S 1 grepps duschblandare

Metris 1 grepps
köksblandare 320 med DM
avstängning

RSK x

RSK 8227346

Metris
Focus 1 grepps
tvättställsablandare 100 utan
lyftventil
RSK 8227471

Axor Starck
Croma 100 Vario duschset,
Unica C duschstång 65 cm
RSK 8376684

Axor Starck duschset, 90 cm
pinnhanddusch 1jet
RSK x

Talis E 110 1 grepps tvättställsblandare

MySelect S 240 Showerpipe,
160cc

RSK 8227598

RSK 8282793
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Axor Starck 1 grepps
kar/duschblandare (monteras
med väggdosa)
RSK x

Axor Starck 1 grepps kar/
duschblandare (monteras med
väggdosa)

Axor Starck 1 grepps duschblandare (monteras med väggdosa)

RSK x

RSK x
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TILLVAL PARKETTGOLV

TILLVAL INNEDÖRR

GOLV FRÅN KÄHRS

DÖRRAR FRÅN SWEDOOR

Ni ges möjligheten att välja ett 14-15 mm golv från Kährs. Det finns även möjlighet att ändra trösklar så att de följer
golvvalet.

Unique 01
L vit

Purity 02
L vit

Purity 03
L vit

Harmony Collection Limestone
-Vitpig. Ek

Götaland Collection Kilesand -Vitpig. Ek

Ek Nouveau Tawny, Mattlack BORSTAD
4-sidig mikrofasad kant,187 x 2420 x
15 mm

Ek Nouveau Blond Mattlack BORSTAD
4-sidig mikrofasad kant,187 x 2420 x 15
mm.

Compact 03 vit

Craft 03 vit
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BYGGHERRE
Studor Villor AB
Projektansvarig:
Martin Dahllöf
Direkt: 0761-354800
Växel 031-773 99 00
e-post: martin@studor.se
Besöksadress:
Alfred Wigelius väg 10
412 49Göteborg
Hemsida:
www.studor.se

Fastighetsbyrån, Partille
Magnus Nolbeck
e-post: magnus.nolbeck@fastighetsbyran.se
Besöksadress:
Gamla Kronvägen 54
43 333 Partille
Telefon nr.
Direkt: 031-26 90 02
Växel: 031-26 90 00
Hemsida:
www.fastighetsbyran.se

Viktigt:
Vi reserverar oss för leveranshinder samt modell-, färg- och materialbyten.
Om en vara utgår ur sortimentet eller att tillverkare ändrat utformning och modellbeteckning ersätts varan med en likvärdig produkt.
Broschyrmaterialet är ingen kontraktshandling och tryckfel kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Bilder i broschyren är illustrationer och 3-D-bilder och kan avvika från slutligt utförande.

projektutveckling & arkitektur

