
TIL DIN BOLIG

TILVALG
Gjelder kun ferdighus 2020

Dato: 05.10.2020.  Versjon.: 1.3 

Rikelig med 
tilvalgskombinasjoner

Smarthus leveres nå som 
standard i ALLE våre boliger!
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I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

ABChus tar forbehold om eventuelle feil og avvik i heftet. 
Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike 

fra faktisk produkt. 
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"

"

I våre hus har vi som 
standard Klassisk Hvit 
på listverk, trapp og in-
nvendige dører. Dette er 
en stor fordel når vi skal 
plukke ut veggfarger da 
Klassisk Hvit passer til alt

Våre ferdighus består av en rekke 
tradisjonelle og moderne boliger av høy 
kvalitet, både på materialbruk samt 
interiør. 

I våre boliger er alle valg nøye gjennom-
tenkt og vi har vår egen arktitekt og 
interiørdesigner som har jobbet hardt 
med å utforme de boligene vi leverer i 
dag. 

Tilvalgene du ser i denne katalogen er 
også nøye planlagt. Dette for å sikre deg 
i å få til den røde tråden, uansett hvilken 
stil du har hjemme!

TILVALG :
Symbolet representerer 
tilvalgene hos ABChus

ABChus ABChus ABChus
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"En peis eller ovn er i
kke bare oppvarming, 
den er et møbel du gir 
en sentral plassering i 
hjemmet ditt." 

EKSTERIØR
as comnihi cidese volorum aut 
et odis apidebisit as alignam 
facest landesc ipsunto et h 
aut et odis apidebisit as alig-
nam facest landesc ipsunto 
et h aut et odis apidebisit as 
alignam facest landesc ipsun-
to et h

Fargekode: RAL 9010 Fargekode: RAL 9011

EKSTERIØR: FARGER
Utvendig kledning og listverk leveres grunnet hvit og fabrikkmalt 1-strøk (farge følger 
husmodell). Som tilvalg kan du bytte farge til en annen av våre tilvalgsfarger. Boligen er 
ikke å anse som ferdig malt og siste strøk må påregnes av kunde innen påfølgende 
sommer. Synlige kutt-flater vil forekomme. Impregnerte materialer leveres umalt; 
eksempelvis rekkverk og søyler, det samme gjelder synlige konstruksjonsmaterialer.      Fargekode: S 0502-Y

Tilsvarer Jotun Bomull
Fargekode: S 2502-Y
Tilsvarer Jotun Antikk Grå

Fargekode: S 8500-N
Tilsvarer Jotun Dempet Sort

Kloppensøyle Kanellert

Kloppensøyle Slett 

FARGER KLEDNING

FARGER UTVENDIG VINDU

Kledning:

Grunnet og fabrikkmalt 
1-strøk 
Leveres som standard 

Vindu og verandadør

 3 - lags glass m/ alu.
bekledning
Leveres som standard 

EKSTERIØR

Takstein

Svart, dobbelkrum 
Leveres som standard på 
skråtak

Papptekking

Grå
Leveres som standard på 
pulttak

Soldempende eller 
selvrensende vindusglass
Obs! Ved kombinasjon kan glasset få 
antydning til grønnskjær 

Husmodellen Noelle XL vist med 
fargen Dempet Sort kledning og RAL 

9010 på utvendig vindu.
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Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

- Flis

- Ventilasjonskasse / nedsenket himling

- Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer

- Gass- og røyktett

- Brannprosjekteringslinje

- Veranda
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SKALA
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Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

- Flis

- Ventilasjonskasse / nedsenket himling

- Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer

- Gass- og røyktett

- Brannprosjekteringslinje

- Veranda
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BYGGEPLASS

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

SKALA

TEGNINGSNAVN

REV: BESKRIVELSE SIGN. REV. DATO

A 2020 Huskatalog BS ALK 2020

B Skisseprosjekt 8000-01-01 BS

C Tilbudskontroll (Sjekkliste 1:100) BS

D Teknisk vurdering BS/PRO

E Kontraktstegning BS

F Byggemeldingstegninger BS

Tiltakshaver

Adresse, Postnummer Stedsnavn

Kommune

-/-

Beskrivelse

FORMAT

A3
TEGN.-NR.

Prosjektnummer

1

Prosjektinfo 09.09.2020 - 10:48

2020 Sportsbod og Carport - v1 - Rev.C
ÅR HUS MODEL NAVN (Type) - VERSJON - REVISJON

- ARK - 04.09.2020
- PROSJEKTDEL

REV 6.1
DETALJHÅNDBOK BESKRIVELSE SIGN TAG DATO

.

DD.MM.2020

INFO:

- Rekkverk/gjerder på murer og skjæringer er ikke en del av ABChus sin leveranse.

Fil Navn: 2020 Sportsbod og Carport - v1 - Rev.C - ARB (PLN) - 04.09.2020.pln

Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke kopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tillatelse jfr loven om opphavsrett

- Flis

- Ventilasjonskasse / nedsenket himling

- Brannkrav. Vegger må ikke brytes med rørgjenomføringer

- Gass- og røyktett

- Brannprosjekteringslinje

- Veranda

Frittstående sportsbod Frittstående carport Frittstående carport med sportsbod



UTEPLASSEN
Skap hverdagsmagi på uteplassen

uteDESIGN og ABChus har inngått et samarbeid med målet å gi flere muligheter 
for uteplassen. Samarbeidet dreier seg først og fremst om gode betingelser for 
ABChus sine kunder.

uteDESIGN er en landsdekkende aktør som leverer unike løsninger for uterom-
met som øker bruksverdien betraktelig. Velg fra et bredt sortiment av pergola- 
markise- og glassløsninger. Alle ABChus sine boligkunder vil ved fremvisning av 
et verdiapapir, få tilgang til ekstraordinære priser hos uteDESIGN. 

Ikke nøl med å ta kontakt med uteDESIGN sine konsulenter for å komme videre 
med drømmen om uteplassen. 

Bli også videre inspirert på www.utedesign.no



INTERIØR: FARGER
Fargene i våre boliger velges nøye ut et-
ter boligtype og trender i markedet. 
Vi bruker mye tid på å sette sammen de 
fineste fargene fra Jotun, slik at disse 
passer deg og din bolig. Du har også 
mulighet til å benytte deg av våre tilvalg 
på farger, som for eksempel valgfri NCS i 
din bolig. 

Valgfri NCS i henhold til fargekart 

Fargepalett leveres som standard



Se egen leveranse-
beskrivelse for 

kjøkkentegninger til 
din husmodell!

STIL, LEVERS SOM TILVALG
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KJØKKENLEVERANSE

HÅNDTAK (GJELDER METRO, SOLID OG STAR)  

BENKEPLATER: LAMINAT (30 MM) 

SOLID
Leveres som standard i hvit
Farger tilvalg: 

HG 150 Hvit struktur
Leveres som standard i hvit

2134
Leveres som standard

2120
Leveres som tilvalg

2114
Leveres som tilvalg

2103
Leveres som tilvalg

HG 295 Krom med lysebrunt lær 
Leveres som tilvalg

HG 140 Grå struktur
Leveres som tilvalg

HG 300 Svart med svart lær
Leveres som tilvalg 

METRO
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg: 

STIL
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg:

STAR
Leveres som tilvalg
Farger tilvalg:

Mørkegrå, Peppergrå Eik Svartbeis Grønngrå med sort grep Hvit, Mørkegrå 

FRONTER & FARGER

ED677FSF5X (iQ500)
 Platetopp 60 cm
TouchSlider, 4 induksjonssoner hvorav 
1 combiZone, 2-trinns PowerMode. 
Leveres som tilvalg

EU611BEF1X (iQ100) 
Platetopp 60 cm
Leveres som standard 

HB479G5B0S (iQ500) 
Stekeovn 60 cm
Pyrolyse, 13 ovnsfunksjoner, 
3D-varmluft, CookControl, CoolStart, 
Steketermometer.
Leveres som tilvalg 

HB010FBR1S (iQ100)
Innbygningsovn 60 cm
Leveres som standard 

CP465AGB0 (iQ500) 
Varmluft, damp og mikro. Kompakt 
mikrobølgeovn med varmluft og damp. 
Funksjonene kan kombineres eller 
brukes hver for seg. Mikro 5 effektnivå. 
Leveres som tilvalg

CS856GDB7S (iQ700) 
Kombidampovn, FullSteam, 13 ovnsfunk-
sjoner. CookControll Plus, EcoClean Plus
Leveres som tilvalg

CT836LEB6 (iQ700)  
Kaffemaskin, Helautomatisk integrert 
espressomaskin, DoubleCup, Silent-
Cream, AutoMilkClean, Helautomatisk 
rengjøring og avkalking. 
Leveres som tilvalg

HR876GDB6S (iQ700) 
Stekeovn 60 cm
Pyrolyse og damp, 13 ovnsfunksjoner, 
CookControl Plus, Steketermometer, 
SoftMove. Leveres som tilvalg

EX877FEG5X (iQ700) 
Platetopp 80 cm
ComfortDesign, 4 induksjonssoner hvorav 
1 FlexInductionzon, PowerMode Plus
Leveres som tilvalg

KOMFYRER

KAFFEMASKIN KOMPAKTOVNER

HVITEVARER KJØKKEN

PLATETOPPER
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HVITEVARER KJØKKEN

NEDFELT KJØKKENVASK

KJØKKENARMATUR

Kjøkkenbatteri med uttrekk
Leveres både på 
kjøkken og vaskerom 

Essence Sort
Med  hånddusj 
Leveres som tilvalg

Franke, Maris MRX 210-50  
Rustfritt stål
Leveres som tilvalg 

Franke, Sirius SID 210-50 TH 
Tectonite Carbon Black
Leveres som tilvalg 

Franke, Kjøkkenvask 
Rustfritt stål 
Leveres som standard

KI86NVSF0 (iQ300)
Integrert kjøl / frys
NoFrost, SoftClose, Eletronisk tempera-
turstyring, TouchControl, Innredning med 
rustfrie detaljer. Leveres som tilvalg

KI81RVSF0 (iQ300)
 Integrert kjøleskap
Helt kjøleskap med freshBox, LED-
belysning, superCooling og FreshSense
Leveres som tilvalg

KI87VNSF0 (iQ100)
Integrert kjøl / frys
Leveres som standard

KOMBISKAP KJØL / FRYS 

STAR, LEVERS SOM TILVALG

MERK:

Kjøkkenvask leveres nedfelt som 
standard i alle våre boliger



SOLID PEPPERGRÅ, LEVERS SOM TILVALG

LC64PBC50 (iQ100)
Vegghengt ventilator 60 cm. 
Leveres som standard på utvalgte 
modeller

DFT63AC50 (Serie 4)
 Underbygd ventilator 60 cm
Leveres som standard på utvalgte modeller

LB78574 (iQ500) 
Underbygd ventilator 70 cm
Kapasitet 730 m3/h. Taster med LED-indikator, LED-belys-
ning, CleanAir kullfiltersats. Energiklasse C.
Leveres som tilvalg

LC67BHP55 (iQ500)
 Vegghengt ventilator 60 cm
Makskapasitet 674 m3/h, TouchControl, 
Ledbelysning med SoftLight og dimmer, 
CookConnect. Energiklasse B. 
Leveres som tilvalg

LC97BHP55 (iQ500)
 Vegghengt ventilator 90 cm
Makskapasitet 718 m3/h. TouchControl, Ledbe-
lysning med SoftLight og dimmer, CookConne-
ct. Energiklasse A. 
Leveres som tilvalg

UNDERBYGD VENTILATOR

HVITEVARER KJØKKEN

VEGGHENGT VENTILATOR

LF97BCP50 (iQ500)
 Fritthengende ventilator 90 cm
Leveres som standard på utvalgte modeller

LF91BUV55 (iQ700)
Fritthengende ventilator 90 cm
Kapasitet 980 m3/h. TouchSlider, ClimateControl Seson, 
LED-belysning, CookConnect. Energiklasse A+
Leveres som tilvalg

FRITTHENGENDE VENTILATOR
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SN63H800UE (iQ300)
Integrert oppvaskmaskin
VarioFlex kurvsystem, VarioSpeed Plus, 
MachineCare, ExtraDry, InfoLight
Leveres som tilvalg

SN61IX09TE (iQ100)
 Integrert oppvaskmaskin. 
Leveres som standard

SN85Z800BE (iQ500) 
Integrert oppvaskmaskin
SilenceProgram, VarioFlexPro, 
MachineCare, EmotionLight, Timelight
Leveres som tilvalg

HVITEVARER KJØKKEN

INTEGRERT OPPVASKMASKIN

WM14SO8DN Vaskemaskin
Leveres som tilvalg

WT45M280DN Tørketrommel
Leveres som tilvalg

HVITEVARER VASKEROM

FOTO: DRØMMEKJØKKENET
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WARM COTTON er en 
1 - stavs parkett fra Boen. Parketten 
har en lys, klassisk farge, og den 
sandfargede tonen gir en behage-
lig følelse i rommet. Dette gulvet 
passer utmerket til både klassisk og 
moderne stil. Leveres som tilvalg.

Anne Britt Kristiansen, Arkitekt

Alle våre tilvalg er nøye gjennomtenkt slik at du kan føle deg trygg på at 
kvalitet og stil blir ivaretatt. Uansett hvilket gulv du går for, vil det passe inn 
og skape en rød tråd gjennom hele boligen.

Lys hvitpigmentert eik, 3-stavs

Warm Cotton, 1 - stavs

Lys hvitpigmentert eik  
3 - stavs parkett 
Leveres som  standard

Eik Funk
1 - stavs parkett , Boen

Warm Cotton
1 - stavs parkett, Boen

Champs Elysees 
1 - stavs laminat, Berry Alloc

Sunset Boulevard
1 - stavs laminat, Berry Alloc

LYS HVITPIGMENTERT EIK 
er en 3 - stavs eikeparkett med et lyst 
uttrykk  fra Boen. Parketten passer inn i 
alle hjem, og er med på å skape liv, og et 
moderne uttrykk. Dette gulvet leveres som 
standardparkett i våre boliger. 

OVERFLATE GULV: BOEN & BERRY ALLOC

PA
RK

ET
T

LA
M

IN
AT
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"En peis eller ovn er i
kke bare oppvarming, 
den er et møbel du gir 
en sentral plassering i 
hjemmet ditt." 

VALG AV ILDSTED: PEISSELSKABET
I alle tider har ildstedet hatt en 
spesiell plass i norske hjem og hjerter. Med våre kalde vintre 
har varmen fra ilden vært livsnødvendig, samtidig som den 
har vært samlende og skapt god atmosfære. Selv om Norge 
i dag er et land med godt isolerte hjem, har ingenting kunnet 
erstatte den lune stemningen det gnistrende peisbålet tilfører 
huset. Våre ildsteder leveres av Peisselskabet. 

Ildsted med innsyn Ildsted med innsyn fra tre sider
Leveres som standard Tilvalg

Vision Line
Leveres ubehandlet
Tilvalg: leveres malt



Odin
Farge: S 0500-N

Slett
Farge: S 0500-N
Leveres som standard

INNVENDIGE DØRER: HARMONIE

Line 1-speil
Farge: S 0500-N

Tilvalgsvrider: innerdør
Utførelse: Med fjæring 
og ingen synlige skruer.

YTTERDØRER: HARMONIE

Hoveddør med klart glass
Farge: NCS 0502-Y
Leveres som standard

Boddør 
Farge: NCS 0502-Y
Leveres som standard

Silje
Farge: NCS 7500-N

Silje
Farge: NCS S4502-Y

Andrea med klart glass
Farge: NCS S4502-Y

Strand med klart glass
Farge: NCS 7500-N

Våre innvendige tilvalgsdører er kompaktdører med dempelist fra Harmonie Norge. 
Disse dørene har samme utvendig design som formpresset dør, men med en kjerne av 
rørspon. Kompaktdør har en vesentlig bedre lydreduksjon og er tyngre enn en 
formpresset dør. 

Dempelist til 
innerdører leveres 

som standard

Vi leverer valg-
fri NCS-farge på 

hoveddør og boddør 
som tilvalg! 
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TRAPP: TRAPPERINGEN
 
Trappen har åpne trinn, rekkverk 
med firkantede stolper, runde spiler 
og rektangulære håndløpere med 
avrundede kanter. Hele trappen er 
i kvistfrie materialer. Trinnene er 
parkettmønstret, hvitmalt furu ( NCS 
S 0500-N). 

Endre trinn til lys 3 - stavs  eik

Endre standardtrapp til Solveig

Endre til hvitmalt stusstrinn (tett trapp)

Solveig trapp 

Tilvalg for standardtrapp: 

Solveig trapp inkluderer 
eiketrinn og stusstrinn i lys eik. 

LISTVERK

Karmlist profilert,  
Farge: S 0500-N

Karmlist slett, 
Farge: S 0500-N
Leveres som standard

Gulvlist slett, 
Farge: S 0500-N
Leveres som standard

Gulvlist profilert, 
Farge: S 0500-N

Listefrie vinduer og balkongdør



Fliser vist på bildet 
leveres som standard 

på våre bad! 

Essence M-size
Grohe

Ettgreps blandebatteri 
Leveres som standard

Vegghengt med soft-close sete
Leveres som standard

Vegghengt dusjtoalett 
Grohe Sensia Arena

BADEROM

Servantskap
Leveres som standard

Veggspeil
Leveres som standard

Håndkle - og dorullholder 
Leveres som standard

Vegg 30 x 60 cm
Gulv: 60 x 60 cm 

BADEROM

Dusjgarnityr med 
hodedusj og hånddusj
Leveres som standard

Rainshower 310
Grohe 

Frittstående badekar 
1800 x 900 mm
Gjelder kun i baderomskabinen Tyrifjorden i følgende 
boliger: Adele tilpasset skråtomt, Embla (gjelder hoved-
del) , Embla XL (gjelder hoveddel), Nora, Hedda, Leonora, 
Leonora tilpasset skråtomt, Nelly, Nelly tilpasset skrå-
tomt, Noelle, NoelleXL 

Kombinert badekar og dusj
1700 x 750 mm
Gjelder kun i baderoms-
kabinen Nisser i følgende 
boliger: Noomi og Zara
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Med smarthus-appen kan du enkelt styre og passe på ditt hus.  Få 
oversikt over luftkvalitet i huset, sett ned varmen mens du er borte, 
lås opp inngangsdøra fra hvor som helst i verden, og mye mer!

Ventilasjon

Luftkvalitetsmåling

Varmestyring

Adgangskontroll m/kodelås

Lysstyring

InkludertInnhold

KARDIA SMART

Smarthus
Leveres som standard i alle våre ferdighus

Kodelås leveres i fargen sort

TEKNISK 

Kardia er et kompakt skap som samler alle tekniske produkter for boligen, slik som ventil-
lasjonsanlegg, komplett sentralstøvsuger (gjelder kun Standard), varmtvannsbereder og 
VVS-og EL-installasjoner. Kardia Compact leveres som standard i utvalgte boliger. 

Kardia Standard
Leveres som standard 
i utvalgte boliger

Kardia Compact
Leveres som standard
i utvalgte boliger

Kardia Alta
Leveres som standard
i utvalgte boliger

Kombirist
følger husfarge 
Leveres som standard
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Hva er Kardia Smart?
Kardia Smart er din komplette smarthusleverandør og gjør deg i stand 
til å styre huset på en smartere, enklere og mer oversiktlig måte. Vi har  
skreddersydd smarthusløsning i alle våre  boliger som standard.

Hva får du fra Kardia Smart?

• Programmering og oppsett av Kardia Smarthus
• Smartstyring av Kardia Prefab
• Kardia Smart-app for styring av varme, lys, inngangsdør og luft- 
 kvalitet
• Alle downlights har dimmere
• Modusbryter
• Gratis kundeservice og support

Hvorfor bruke Kardia Smart?

• Vår smarthusløsning er enkel og brukervennlig
• Du får alt det tekniske samlet i en app
• Kardia Smart har 5 års garanti
• Bidrar til:
 o Bedre helse og komfort
 o Lavere energiforbruk
 o Et høyere sikkerhetsnivå
 o Et enklere liv

KARDIA SMART

Lysstyring
Med Kardia appen kan du lage dine egne «lys-
scener» slik at du enkelt kan sette den riktige 
stemningen i ditt hjem. Lys-scener kan aktiveres 
i appen som ved å sette huset i «natt-scene» fra 
sengen, eller ved å aktivere «borte -scene» med 
modusbryter ved inngangsdøren når du er på vei 
ut døren. 

Varmestyring
Kardia Smart lar deg komme hjem til et perfekt 
temperert hjem. Temperaturen justerer seg etter 
dine rutiner og behov. Det er både økonomisk og 
miljøvennlig!    
               
Luftkvalitet
Hvordan påvirker luftkvaliteten helsen din? 
Kardia Smart måler luftkvaliteten med sensorer 
i hjemmet ditt. Vårt system viser deg nivået på 
luftkvaliteten slik at du alltid er oppdatert på om 
du bør iverksette tiltak.

Adgangskontroll
Med digital dørlås lever du i et nøkkelfritt hjem. 
Betjen låsen med pin-kode, brikker og med Kar-
dia Smart-appen.

FUNKSJONER KARDIA SMART
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ELEKTROLEVERANSE

Stikkontakt
Leveres som standard

Termostat
Leveres som standard

Dimmer
Leveres som standard

Downlights 
Gjelder bad og entre 
Leveres som standard

Utelampe 
Sort
Leveres som standard

Focus opp/ned 
Sort eller hvit
Leveres som tilvalg

Stikkontakt 
Ute  
Leveres som standard

Strømopplegg eks. lader: 3-Fas 16A 
(400V) eller 3-fas 20A (230V) inntill 12 
meter fra Kardia

Komplett ink. Lader: 3-fas 16A (400V) 
eller 3-fas 20A (230V) inntill 12 meter fra 
Kardia 

Varmekabler 
Gjelder bad og entre 
Leveres som standard

Opplegg utvendig solskjerming

Lavtbyggende/flate innfelte doble stikkontakter

Ekstra TV/datapunkt (CAT6) eller terminering 
av eksisterende. Pris pr. dobbeltpunkt

EL-BILLADER

ANNET

Varmepakke 1 (Grunnflate, nederste plan) Lyspakke 1 (Stue/kjøkken etasje)

Varmepakke 2 (Begge etasjer)

Varmepakke 3 (Gjelder hovedetasje i 
boliger på skråtomt med inngang oppe)

Se egen tilvalgstegning for nærmere beskrivelseSe egen tilvalgstegning for nærmere beskrivelse

Lyspakke 2 (Begge etasjer)

Varmepumpe  luft - luft 
Hvit

MERK:
Varmepumpe kan leveres som tilvalg ferdig montert, inkludert 
innedel, utedel og HFK-avgift.  

Ved avstand utover 7 meter mellom innedel og utedel, samt plas-
sering på andre vegger enn yttervegg, får dette priskonsekvens. 
Varmepumpen kan også brukes som aircondition. 

VARME

VARMEPUMPE

LYS



ABChus AS

Haugenveien 5, N-1423 SKI   -   47 47 15 50   -   post@abchus.no    -    www.abchus.no

abchus @abchus ABChus AS


