Jämför själv
Vad ingår som standard? Du ska naturligtvis veta exakt vad du får när du väljer ett hus från Movehome.
Därför är vi mycket noga med att gå igenom vad som ingår i köpet, vad som inte ingår och vad som eventuellt
kan väljas till. När alla vet vad som gäller undviker vi onödiga och kostsamma överraskningar. Nedan kan du
se vad som ingår utan extra kostnad!
Movehome
		

Husföretag 1

Husföretag 2

............................

............................

Fast pris enligt kända förutsättningar..........................................................







Fasad med liggande grundmålad träpanel..................................................







Aluminiumklädda energifönster 1,0.............................................................







Takpannor, valfritt i flera kulörer.................................................................







Invändig takhöjd 2,51m...................................................................................







13 mm ekparkett i torra utrymmen..............................................................







Vitmålade innerväggar....................................................................................







Trappa i eklaserad furu till hus med två våningsplan...............................







Klinker i entré valfritt i flera kulörer............................................................







Laminatbänkskiva i kök valfritt i flera kulörer..........................................







Kakel som stänkskydd i kök...........................................................................







LED-spotlights under överskåp i kök..........................................................







Spis med glaskeramikhäll...............................................................................







Diskmaskin ........................................................................................................







Mikrovågsugn ...................................................................................................







Väggmonterad köksfläkt i rostfritt................................................................







Kakel och klinker i wc/dusch valfritt i flera kulörer.................................







Porslinstvättställ och spegel med belysning i wc/dusch .........................







Klinker i klädvård valfritt i flera kulörer.....................................................







Tvättmaskin.......................................................................................................







Städskåp..............................................................................................................







Frånluftsvärmepump.......................................................................................







Multimediacentral ..........................................................................................







10-årig Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring................................







1-årig Villaförsäkring.......................................................................................







Brandvarnare.....................................................................................................







Skötselanvisning via app.................................................................................







Byggledning genom Movehome....................................................................







Grund - betongplatta på mark med 300 mm isolering.............................







Vattenburen golvvärme på entréplan ..........................................................







Provtryckning som säkerställer låg energiförbrukning...........................







Container för byggsopor.................................................................................







Slutstädning.......................................................................................................







VID TOTALENTREPRENAD INGÅR DESSUTOM

De tillval vi erbjuder och vad de kostar, ser du enklast i nya Bygg online på vår hemsida movehome.se.

Version 22.0

Känn dig som hemma i nya Bygg online!
Movehome var först när vi för snart 10 år sedan lanserade
det digitala verktyget Bygg online. Under 2021 lyfte vi vår
digitala huskonfigurator till en ny nivå genom att använda
realtidsrendering av fotorealistiska miljöer i 360° I stället
för generella vyer av kök, badrum och vardagsrum kan du
nu se exakt hur ditt hus kommer att se ut, både på utsidan
och insidan, beroende på de val du gör. Nya Bygg online
ger dig helt enkelt den perfekta digitala villavisningen av
ditt nya hus.

Vi lovar att du får mycket
hus för pengarna, och påstår
att bygga hus aldrig har varit
enklare och billigare!
Vi har alltid sagt att vi gör det enkelt och roligt att bygga
hus. Kliv in i ditt nya hus och känn dig som hemma! När
du gjort dina materialval klickar du på knappen ”Gå runt
i 360°”. Där kan du genom att klicka på olika hotspots
kika runt i huset. Klicka på olika hotspots för att kika runt
i huset. Rotera vyn för att uppleva rymden i ett rum med
ryggåstak, kolla in lådorna i köksön eller syna valet av klinker lite närmare. Kliv in i ditt nya hus och känn dig som
hemma! Det finns massor att uppleva.
Låt rundvandringen i Bygg online engagera hela familjen! Varför inte låta barnen välja vilket rum de vill ha och
kanske vill du som förälder fundera över vilket rum som
passar bäst som hemmakontor? Vi har placerat ut möbler i
alla rum för att du ska få en uppfattning om möblerbarhet
och storlek på rummen. Fokusera på insidan. Det som gör
ett hus till ett hem är behoven hos familjen som bor där.

