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Vi bygger 27 moderna hus på Mällbyberget 

Drömhuset finns i Strömstad
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Välkommen till ett nytt hem
MAXHUS® är ett registrerat varumärke i Sverige och Norge 
och ägs av Ulriksen & Partners AB. MAXHUS® erbjuder en 
urban nordisk husdesign som skiljer sig från vad de tradi-
tionella husproducenterna producerar, för en bred mål-
grupp och till förnuftiga priser. Genom att vi producerar 
vår egen design kan vi erbjuda smarta miljöriktiga lösning-
ar och bra avtal med bästa leverantörerna. 

Våra hus produceras för nordiska förhållanden med lösningar som 
är välbeprövade och godkända i både Sverige och Norge. MAXHUS®

produceras av kvalitetstillverkare i Skandinavien, med produkter från 
bland annat Sverige, Norge och Tyskland. I våra husavtal är moderna 
miljömässiga och energieffektiva lösningar från kända producenter in-
kluderade i totalpriset - till skillnad från många andra husleverantörer 
som ofta tar extra betalt för samma standard.

Som husägare är det viktigt att ta hänsyn till den totala driftkostnaden 
för huset. På MAXHUS® prioriterar vi miljöriktiga moderna energief-
fektiva lösningar med lång livslängd och lägre förbrukning, framför 
”billigare” produkter som ger en sämre totalekonomi.
MAXHUS® har som exempel moderna solcellspaneler på taket och 
värmepump med vattenburen golvvärme i alla rum som standard. 

Förnybar energi är inte bara miljömässigt fördelaktig, den är även 
positiv för er privatekonomi.
Helkaklat badrum med golvvärme och vägghängd toastol med spar-
funktion är även det standard, vilket ger goda miljömässiga effekter 
och en elegant design.

I den anslutande garagedelen kan vi dessutom erbjuda miljöfräm-
jande elladdare till de som kör utsläppsfria bilar.
Den anpassade huskonstruktionen ger en frikostig takhöjd på hela 
2,90 m, (jämfört med standardhöjd 2,40 m) med stora fönstersektion-
er från golv till tak, där den vattenburna golvvärmen tar bort behovet 
av synliga element.
Vi samarbetar med flera kända europeiska producenter vars produk-
ter ni kan ta del av i våra produktbroschyrer.

Lars & Anne-Grethe Ulriksen
Ulriksen & Partners AB

Våra Maxhus är designade för hela livet.
Allt från materialval till energilösningar är valda 
med fokus på kvalitet och hållbar ekonomi.

“
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Strömstads nyaste stadsdel

MÄLLBYBERGET
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Strömstad med sina 13 000 invånare är en idyllisk småstad inbäd-
dad vid Kosterhavets släta klippor. Här finns det mesta man kan 
önska av utbud, men paketerat i det lilla samhällets lugna och 
naturnära miljö. 

Till granne finns Kosterhavets nationalpark i norra Bohuslän, som är ett 400 
kvadratkilometer stort område med en unik havs- och skärgårdsmiljö. Här finns 
till exempel Sveriges enda korallrev och många havsdjur som du inte hittar 
någon annanstans i svenska vatten. I nationalparken finns också mycket att se 
och upptäcka på land. 

I Strömstad hittar ni även ett brett utbud av butiker och restauranger, och un-
der sommartid finns en uppsjö av nöjen och event att ta del av.

Här hittar du såväl förskolor, fritidshem och grundskola, såväl som gymnasieut-
bildningar. Kommun satsar på den lokala utbildningen och man har som vision 
att förskolor och skolor skall rankas bland landets bästa.

Med Kosterfärjorna tar ni er snabbt och enkelt ut till ögruppen med flest sol-
timmar i Sverige - Kosteröarna. Här finns alla förutsättningar för en fulländad 
skärgårdsvistelse och du kommer att bli glatt överraskad över att det finns 
massor att göra, smaka och uppleva för alla i familjen. 

I Strömstad finns Sveriges västligaste golfbana som ligger i en fantastiskt vacker 
natur, som skapt för golfspel. Allt fler upptäcker golf i Bohuslän med vår härliga 
natur, miljö och varma klimat, beroende på bl.a. golfströmmen, vilket resulterar 
i en ovanligt lång spelsäsong. Många av hålen ringlar sig mellan branta klippfor-
mationer med spektakulära vyer i det typiska nordbohuslänska landskapet. 

För dig med hästintresse finns också en aktiv ridmiljö i Strömstad som erbjuder 
barn och ungdomar möjligheten att lära sig rida och att umgås med djur. 
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Maxhus - Design, kvalitet, miljösmart
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Design 

Maxhus är modernt arkitektritade hus 
som är designade för hela livet.
Designen är anpassade för alla typer av 
familjesammansättningar, unga, äldre, 
familjer och fungerar även utmärkt som 
ett sommarhus.  
Husen är i två våningar med stora inbju-
danden fönster. Vissa av husen har också 
källare.Terrasserna & balkongerna är plac-
erade mot väst för att ge mesta möjliga 
solläge.

Kvalitet 

Maxhus använder enbart  
kvaltietsprodukter i sina hus,  
det som ofta är en tillval med större  
kostnad hos andra är standard hos  
Maxhus som har valt de bästa  
leverantörerna. I alla hus ingår  
även öppen fiber. 
Alla hus har plats för två bilar och  
ett mindre antal med plats för tre bilar
i garage och parkering på tomten.

Miljösmart 

Maxhus väljer att bygga miljösmart  
från start, med förnybar energi i form  
av solcellspaneler på taket samt effektiva 
värmepumpar och förberedelser för  
elbil laddare. Förutom att spara miljön  
med solenergi ger det också ekonomiska 
fördelar i form av låga driftskostnader.  
Som extra bonus får man en elcykel,  
denna kan du ladda med egen solenergi.
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BARCELONA

Barcelona 
Denna modell och planlösning finns i flera utföranden. Som radhus, parhus, fristående och med källare.
Barcelona R-II. Byggs som radhus med husen sammanbyggda. Barcelona R-III, Radhus av samma modell med källare 
Barcelona RS-II, är densamma som Barcelona R-II fast spegelvänd. Barcelona F-II. Fristående modell av samma hus. 

Färg = CMYK 55 25 0 35

V04 oktober 2018



Barcelona F-II
Barcelona F-II - tvåvånings hus, fristående på tomterna P10, P12, P14, P16 . Boyta: 108,5 m2.

Barcelona  F-II, har 4 sovrum. Två badrum med med 
dusch varav den ena kombinerad med tvättstuga, 
stort vardagsrum på andra våningen. Rymligt kök 
med direkt anslutning till en altan med trallgolv.           

Garage med plats för två bilar.  
Stor rymlig terass ovanpå garaget samt två balkonger 
med utgång från sovrummet på andra våningen. 
Fasad av trä med stora inbjudande fönsterpartier. 

Husfakta

Fasad - syd Fasad - nord Fasad  - väst Fasad - öst

1 vån. 2 vån.
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Barcelona F-III
Barcelona F-III - tvåvåningshus med källare, fristående på tomterna  P27 och P29 Boyta: 108,5 m2 +  75,8 m2.

Barcelona  F-III, har 4 sovrum. Två 
badrum med med dusch varav den 
ena kombinerad med tvättstuga, 
stort vardagsrum på andra våningen. 

Rymligt kök med direkt anslutning 
till en balkong med morgonsol (östlig 
riktning). Garage med plats för två 
bilar. Stor rymlig terass ovanpå ga-

raget samt två balkonger med utgång 
från sovrummet på andra våningen. 
Oinredd källare. Fasad av trä med 
stora inbjudande fönsterpartier. 

Husfakta 

Fasad - öst Fasad - väst Fasad - syd Fasad - nord

Källarplan 1 vån. 2 vån.

6.9 m²
SOVERUM

4.1 m²
BAD/TVÄTT

8 m²
KÖK

ENTRE

1. VÅN.

Boarea = 46,7 m²

BALKONG

31.3 m²
GARAGE

13.4 m²
VARDAGSRUM

SOV III

BALKONG

MASTER BEDROOM

SOV II

TERRASSE
VARDAGSROM

2. VÅN.

VP

51.5 m²
OINNREDD KÄLLARE

19.5 m²
SPORTS

4.2 m²
TEKNISK

Genomskärning alla våningar
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Barcelona RS-II
Barcelona RS-II - Radhus i två våningar på tomterna: A2, A4, A6 och P32, P34 -  Boyta: 108,5 m2.2

Barcelona  RS-II, har 4 sovrum. 
två badrum med med dusch 
varav den ena kombinerad med 
tvättstuga, stort vardagsrum 
på andra våningen. Rymligt kök 
med direkt anslutning till en 
altan med trallgolv. 

Garage med plats för två bilar. 
Stor rymlig terass ovanpå ga-
raget samt två balkonger med 
utgång från sovrum på andra 
våningen. Fasad av trä med sto-
ra inbjudande fönsterpartier.  

Husfakta

Fasad - väst (P32, P34) 
Fasad - nord (A2, A4 och A6)

Fasad - öst (P32, P34) 
Fasad - syd (A2, A4 och A6)

Fasad- väst (A2, A4 och A6) 
Fasad - syd (P32, P34)

Fasad - öst ( A2, A4 och A6) 
Fasad - nord (P32, P34)

VP

6.9 m²
SOVERUM

4.1 m²
BAD/TVÄTT

8 m²
KÖK

ENTRE

1. VÅN.

Boarea = 46,7 m²

TERRASS
    10,8 m²

32.9 m²
GARAGE

12.7 m²
VARDAGSRUM

7.6 m²
SOV III

11.6 m²
MASTER BEDROOM

7.2 m²
SOV II

19.8 m²
TERRASS

23.9 m²
VARDAGSROM

2. VÅN.

Boarea = 61,8 m²

3.3 m²
BAD

BALKONG

BALKONG

1 vån. 2 vån.
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Barcelona R-III
Barcelona R-III - Radhus i två våningar med källare på tomterna P15, P17, P19 och P21,P23, P25 Boyta: 108,5 m2 + 75,8 m2.

Barcelona  F-III, har 4 sovrum. Två 
badrum med med dusch varav den 
ena kombinerad med tvättstuga, 
stort vardagsrum på andra våningen. 

Rymligt kök med direkt anslutning till 
en balkong med morgonsol (östlig 
riktning). Garage med plats för två bi-
lar. Stor rymlig terass ovanpå garag-

et samt två balkonger med utgång 
från sovrummet på andra våningen. 
Oinredd källare. Fasad av trä med 
stora inbjudande fönsterpartier. 

Husfakta 

Fasad - öst Fasad - väst Fasad - söder Fasad - norr

Källarplan 1 vån. 2 vån.

6.9 m²
SOVERUM

4.1 m²
BAD/TVÄTT

8 m²
KÖK

ENTRE

1. VÅN.

Boarea = 46,7 m²

BALKONG

31.3 m²
GARAGE

13.4 m²
VARDAGSRUM

SOV III

BALKONG

MASTER BEDROOM

SOV II

TERRASSE
VARDAGSROM

2. VÅN.

VP

51.5 m²
OINNREDD KÄLLARE

19.5 m²
SPORTS

4.2 m²
TEKNISK

Genomskärning alla våningar
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Nice

Färg = CMYK 55 25 0 35

Nice 
Radhus i två våningar med garage. Tomten har plats för ytterligare en bil. Balkong och markterass. 
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Nice
Radhus i två våningar med garage tomterna P18, P20, P22 och P24, P26, P28 och A3, A5 . Boyta: 108,5 m2 

Nice har 4 sovrum. Två badrum med dusch varav den 
ena kombinerad med tvättstuga, stort vardagsrum på 
andra våningen. Rymligt kök med direkt anslutning  
till altan med trallgolv. Garage i anslutning till huset. 

Balkong med utgång från det stora sovrummet på andra 
våningen. Fasad av trä och stora inbjudande fönsterpar-
tier.

Husfakta 

Fasad - väst Fasad - öst öst Fasad - söder Fasad-norr

 1 vån.     2 vån.

VP

UP

P V P V

2.705

21.594

4.1 m²
BAD

4.1 m²
BAD

4.1 m²
BAD

6.9 m²
SOVERUM

6.9 m²
SOVERUM

6.9 m²
SOVERUM

6.1 m²
ENTRE

6.1 m²
ENTRE

6.1 m²
Room

15.9 m²
VARDAGSRUM

8 m²
KÖK

8.3 m²
KÖK

15.4 m²
VARDAGSRUM

8.3 m²
KÖK

0.488

UP

11.3 m²
MASTER BEDROOM

3.3 m²
BAD

7.2 m²
SOVRUM

VALFRI VÄGG

4.5 m²
BALKONG

1.
83

8

1.
83

4

1.
83

4

2.622

8.4 m²
SOVERUM

2.
00

1

2.
00

1

12.1 m²
MASTER BEDROOM

3.5 m²
BAD

12.4 m²
MASTER BEDROOM

7.5 m²
SOVRUM

29.4 m²
VARDAGSRUM

30.5 m²
VARDAGSRUM

8.1 m²
SOVRUM

VALFRI VÄGG VALFRI VÄGG

3.6 m²
BAD

G
LA

SS
VÂ

G
G

 
ER

 T
IL

VA
L

G
LA

SS
VÂ

G
G

 
ER

 T
IL

VA
L

G
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SS
VÂ

G
G
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4.4 m²
BALKONG

4.6 m²
BALKONG

0.290

7.5 m²
SOVERUM

7.7 m²
SOVERUM
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Miami
Färg = CMYK 55 25 0 35

Miami 
MAXHUS största hus med två våningar och stor källare. Rymligt garage med plats för tre bilar. 
Byggs på tomterna P31 och P33
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Husfakta 

Fasad - syd

Genomskärning - öst

400 mm INSULATION 
150 mm Installation SPACE

2.
90

0

2.
90

0
2.

90
0

2.
90

0

Fasad - östFasad - väst Fasad - nord

Genomskärning - väst

2.
95

0

400 mm INSULATION 

150 mm INSTALATION SPACE 

2.
90

0
2.

90
0

2.
90

0

Miami har 4 sovrum. Två badrum 
med dusch varav det ena kombin-
erad med tvättstuga.  
Stort vardagsrum på andra 

våningen. Rymligt kök med direkt 
anslutning till en balkong. Ga-
rage med plats för tre bilar. Stor 
rymlig terass ovanpå garaget samt 

tre balkonger med utgång från 
sovrummen. Oinredd stor källare. 
Fasad av trä med stora inbjudande 
fönsterpartier.

Miami
Kundanpassat fristående hus i två våningar med källare under hela huset på tomterna P31 och P33. 
Boyta: 141 m2 + 111 m2 (källare) + 60m2 garage. Priset är inkluderad 2 bad. Ritningar kan visa tillval som kostar extra.

     Källare 1 vån. 2 vån.
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Boendekostnad från ca 5000 sek per månad* 

Det kostar inte mer att äga sitt eget hus än att hyra. Med en kapitalinsats på 15% betalar du från ca 5000 kr per månad förutsatt att du får ditt lån 
amorteringsfritt de fem första åren. 

Bolåneföretag får medge att lån som lämnas mot säkerhet i nyproducerade bostäder inte amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet 
gäller endast för förstahandsköparen. 
Finansinspektionen vill skärpa amorteringskraven under 2018. De undantag som finns i det nuvarande amorteringskravet kommer att finnas kvar i 
det skärpta amorteringskravet. Bolån tagna med säkerhet i nybyggnation kommer dock att inkluderas vid beräkning av skuldkvot för annan bostad 
där låntagaren är med och tar nya bolån. 
Viktigt att komma ihåg är att det alltid är banken som gör en bedömning av eventuell amorteringsfrihet och att de därmed kan begära att du som 
kund amorterar även om FI:s regler inte kräver det. Uppgifterna kommer från Finansinspektionen. 

* förutsätter amorteringsfritt i fem år med en ränta på 1,59%, tex SBAB.

2 vån.
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Mällbyberget • Huskarta
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Tomt + hus • Prislista

Hus Plan Boyta Källare Pris

P10 2 plan 108,5 m² - SEK 4.900.000,-

P12 2 plan 108,5 m² - SEK 4.850.000,-

P14 2 plan 108,5 m² - SEK 4.850.000,-

P16 2 plan 108,5 m² - VISNINGSHUS

P18 2 plan 108,5 m² - SEK 3.900.000,-

P15 2 plan 108,5 m² 75,8 m² SEK 5.650.000,-

P20 2 plan 108,5 m² - SEK 3.650.000,-

P17 2 plan 108,5 m² 75,8 m SEK 5.600.000,-

P22 2 plan 108,5 m² - SEK 3.900.000,-

P19 2 plan 108,5 m² 75,8 m SEK 5.700.000,-

P24 2 plan 108,5 m² - SEK 3.900.000,-

P21 2 plan 108,5 m² 75,8 m SEK 5.750.000,-

P26 2 plan 108,5 m² - SEK 3.700.000

P23 2 plan 108,5 m² 75,8 m SEK 5.700.000,-

Hus Plan Boyta Källare Pris

P28 2 plan 108,5 m² SEK 3.900.000,-

P25 2 plan 108,5 m² 75,8 m² SEK 5.850.000,-

A2 2 plan 108,5 m² - SEK 4.950.000,-

P27 2 plan 108,5 m² 75,8 m² SEK 6.190.000,-

A4 2 plan 108,5 m² - SEK 4.900.000,-

P29 2 plan 108,5 m² 75,8 m² SEK 6.390.000,-

A6 2 plan 108,5 m² - SEK 4.990.000,-

P31 - - - SÅLD

A5 2 plan 108,5 m² - SEK 3.990.000,-

P33 2 plan 141 m² 111 m² SEK 8.250.000,-

 A3 2 plan 108,5 m² - SEK 3.990.000,-

P32 2 plan 108,5 m² - SEK 4.995.000,-

P34 2 plan 108,5 m² - SEK 4.995.000,-
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Maxhus • Standardpaket

På  Mällbyberget kan ni välja mellan tre olika standarpaket för husens interiör:

• Bas som är ett generöst och kvalitetsinriktat paket med standardprodukter

• Plus som ger fler valmöjligheter och en högre kvalitet

• Premium som ger flest valmöjlig heter och högst kvalitetet på produkter och material.

Bas Plus Premium
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Baspaket

Mark & grundarbete
• Mark och grundarbeten.
• Husgrund på berggrund.
• Vatten, avlopp, el och fiber för tele och data

läggs in i husgrund.
• Återfyllning av massor runt husgrund.
• Dränering av dagvatten runt husgrund.
• Asfalterad garageinfart.
• Färdig gräsmatta på framsidan.
• Postlåda ingår i husgrund - varje husägare

tecknar avtal ang. sophämtning, då levererar
kommunen soptunna.

• På husets baksida anläggs terränganpassad
naturtomt.

• På hus utan källare anläggs altan med trallgolv i
markplan med skiljevägg.

För hus med källare:
        Källare kan inredas som tillval, pris på förfrågan.
• KÄLLARGOLV - På stengrund, ringmurselement

med kantisolering och gjuten platta på mark
med vattenburen golvvärme.

• INVÄNDIG KÄLLARTRAPPA - ingår och levereras
i samma utförande som trappan mellan plan 1
och 2. Dörrar och väggar runt källartrappa ingår
ej i standardleverans, utan är tillval.

• YTTERVÄGGAR KÄLLARE - planlagt för gjuten be-
tong med Sundolitt KUB. Platon eller motsvaran-
de material som skyddar utvändigt mot vatten.

• INNERVÄGGAR KÄLLARE - Bärande väggar i
gjuten betong. Invändiga väggar som inte är
bärande ingår ej i leveransen, om inget annat
avtalats. Endast teknikrum/pannrum.

• INVÄNDIGA DÖRRAR OCH VÄGGAR - levereras
endast till ev. inredda rum. Dörrar och fönster
för källare levereras och installeras i enlighet
med ritningar. Färdigt foder utvändigt.

• TEKNIKRUM KÄLLARE - med plats för värme-
pump och varmvattenberedare, samt elcentral.

• Vatten och avlopp är framdraget för ev. framtida
installationer i källaren.

• ELINSTALLATION I KÄLLARE - lamputtag med
brytare i teknikrum. 1 ljusarmatur  i oinredd
källardel och 1  ljusarmatur i sportbod.

• KÄLLARGOLV - stålglättad, behandlad med dam-
mbinding.

• KÄLLARVÄGGAR INVÄNDIGT - obehandlad
betong.

• YTOR TEKNISKT RUM - målningsbehandlade ytor,
betong behandlad med dammbinding.

Golvkonstruktioner:
• Mellan källare och 1: a våningen, platsgjuten

betongplatta med vattenburen golvvärme.

• Mellan plan 1 och 2 - träbjälklag med vattenbu-

ren golvvärme (inbäddat betonggolv för bad-
rum).

Plan 1 & 2
• YTTERVÄGGAR - Liggande 23 mm fasadpanel, 28

mm luftspalt, vindskiva, stående reglar 45x195
med 195 isolering, diffusionsplast, liggande
reglar 45x45 med 45 isolering, 11 mm skiva typ
OSB, 13 mm gipsskiva.

• FÖNSTER - 3-glas. (Standardfärg, inte möjligt att
välja färg). Aluminium grå utsida, vitmålade trä
inne.  U värde ca 1,0. Fönster och ytterdörrar
levereras enligt ritning. En del fönster kan bestäl-
las som tillval, se planritningar.

• DÖRRAR & GARAGEPORT - Aluminium / stålkon-
struktion. Möjligheter för låssystem med kod /
fingeravtryck / app-track-lösning. Garageport är
eldriven.

• INNERDÖRRAR - släta vitmålade, lätta med
vitmålade karmar. Levereras endast till inredda
rum, dvs. inte i källare och plan 2 om dessa är
oinredda.. Som tillval kan massiva dörrar väljas

• YTOR INNERVÄGGAR - Målade gipsväggar i stan-
dardfärg. Valfri färg på väggar och tak i enlighet
med NCS till en extrakostnad per rum / färg.

• GOLV - Parkett 15mm trestavig parkett, naturlig
ek (mattlackad). Färdigmålade vita lister med
spikhuvuden. Klinker i hallen.

Bas
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Baspaket   (forts.)

• INNERTAK - Målade gipsskivor i standardfärg.
Valfri färg på taket enligt NCS till en extra kost-
nad per rum / färg)

• TRAPPA - Trappa enligt ritningar vitmålad i
standardfärg.

 Bad & WC
• Vägghängd WC med inbyggd cistern från

Gustavsberg.
• Elektrisk golvvärme.
• Kakel och klinker enligt standardsortiment.
• Designad golvbrunn längs vägg i duschalkov.
• Engreppsblandare med termostat.
• Duschlösning med termostat.
• Duschväggar ingår ej som standard, duschdra-

peristång ingår som standard.
• Bosch tvättmaskin och torktumlare serie 4

levereras som standard.
• Badrumsskåp, toalettpappershållare och han-

dukshållare ingår.

Kök
• Köksinredning från Epoq.
• I baspaket ingår vitvaror från Bosch serie 4 (vit

emalj).
• Utdragbar fläkt med utsug (ej kolfilter).

• Kylskåp.
• Frysskåp.
• Induktionshäll.
• Inbyggnadsugn.
• Diskmaskin.
• Folierade luckor och laminerad bänkskiva.
• Kakel på vägg över köksbänk (stänkskydd).

El, tele och data
• Svensk standard med CAT6 nätverksuttag i alla

sovrum och vardagsrum.
• Öppen fiber för Internet & TV (valfri leverantör).
• Strömbrytare och eluttag i vit färg.
• Belysning ingår i förråd, badrum, garage,

teknikrum, sportbod (förvaring), oinredd källare
och vid bänkar i köksuppställning. Led belys-
ning levereras som standard.

• Utomhusbelysning på balkonger, altan och vid
entrédörr.

• Utvändigt eluttag på balkong och altan.
• Smart House kontrollsystem (appstyrning /

grundinstallation).

Värme och energi
• Solcellspaneler på yttertak.
• Frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme.

• Bergvärmepump i hus 18 och 20 med vatten-
buren golvvärme.

Garage
• Golv i garaget - Stålglättad, dammbunden

betong.
• Gipsväggar, obehandlade.
• Vattenburen golvvärme.
• Eldriven garageport.

Utvändigt
• Väggvattenutkastare kommer att finnas.
• Plastbelagda stålbeslag på räcke och krön.
• Stuprör i svart stål.

Bas
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Bas

Plus och Premium 
Urval av standard och tillval i tillägg till baspaketet Premium

Utvändigt (tillval)
• Zinkbeslag på räcke, tillval.
• Stuprör i zink,tillval.
• Solskydd, tillval.

Källare
Källare kan inredas som tillval, men t.ex. badrum/
tvättrum och dyl. kräver anmälan till  
byggnadsnämnden.
• Färdigt badrum enligt ritningar med samma

standard som övriga badrum, tillval.
• Nyckelfärdiga isolerade skiljeväggar med

träreglar liknande konstruktion som plan
1 och 2, tillval.

• Ytbehandlad väggar i valfri färg, tillval.
• Ytterligare väggfärger utanför

standardfärg, tillval.
• Keramiska plattor eller parkett i samma stil som

övriga huset, tillval.

Innerdörrar
• (Jel Wen /Swedoor eller liknande)

kompakt chipkärna med vita släta dörrar, tillval.
• Spacklade gipssmygar i innerdörrar (utan lister),

tillval.
• Andra färger av dörrbladet enligt NCS, tillval.
• Borstat rostfritt dörrhandtag i stål, tillval.

Golv
• Enstavig parkett ek, mattlackad.
• Vid uppgradering av parkett, skall alla ytor vara

av samma kvalitet, tillval.
• Keramiska plattor 30x60 eller 60x60 i alla rum

på bottenvåningen (t.ex. badrum).Kontakta sälja-
ren för ytterligare detaljer och val.

• Vid keramiska plattor kan sockelklinker sättas i
de flesta fall.

Badrum
• Uppgradering till Villeroy & Boch porslin

(alla badrum), tillval i Plus, inkluderad i Premium.
• Badrumsmöbler / spegellösningar.
• Glasväggar / duschväggar.
• Designblandare AXXOR, tillval.
• Väggmonterad elektrisk handdukstork, tillval i

Plus, inkluderad i Premium.
• Kakelpaket 30x60 eller 60x60 med designad

golvbrunn vid väggen
• Vid uppgradering av innerdörrar kaklas dörrsmy-

gen.

Kök
• Uppgraderad köksinredning utifrån Epoq, tillval.
• Vitvaror från Bosch Serie 6 (std i PLUS)

och serie 8 (std i Premium). Serie 8 tillval i Plus.
• Fler tillval av vitavaror är möjligt.

• Bänkskiva i sten eller högtryckslaminat, tillval.
• Fler luckor and skåp, tillval.

El och data
• Uppgraderingar av brytare, tillval.
• LED belysning i sovrum, vardagsrum, kök, bad-

rum och garage, tillval.
• Elbilsladdare i garage, tillval.
• Multimediaanläggning Ljud & Bild 55 ’’, 65 ’’,

75 ’’ eller 85 ’’ LCD-TV förmonterad med
dolda kablar, tillval.

• Parbolantenn, tillval.
• Utökad kylning i hus18 and 20, tillval.

Garage
• Klinker, tillval.
• Epoxy-målning, tillval
• Målade väggar, tillval
• Kaklade väggar, tillval.

Plus
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Solpaneler på taket
Förnybar energi i form av solpanel-
er på taket ingår i priset 

√ Att ha solceller på sitt tak innebär att man blir producent
av förnybar el.

√ Du som villägare betalar ingen moms, nätavgift eller skatt
på egenproducerad el.

√ För den el du säljer kan du få 60 öre i skattereduktion
(gäller svensk inkomstdeklaration).

√ När du behöver el och inte producerar något själv,
köper du el som vanligt.

√ Med din solel har du en förnybar kostnadsfri
tankstation för elbil.

√ Det ger en bättre besparing än att lägga pengarna
på ett konto på banken.
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Värmepumpar från Bosch

Bergvärme

Ger upp till 80% energibesparing och kopplas till ett befintligt 
vattenburet värmesystem. Ger värme och varmvatten. Bosch nya 
varvtalsstyrda bergvärmepumpar anpassas effekten steglöst efter 
ditt behov. Det leder inte bara till en jämn och behaglig temperatur 
hemma. Det minskar också påfrestningarna på värmepumpen och 
din ekonomi.

Frånluft
En frånluftsvärmepump utnyttjar värme ur den luft som annars 
ventileras ut. Bosch högteknologiska värmepumpar utnyttjar denna 
värme för att producera värme till ditt vattenburna värmesystem och 
för tappvarmvatten. Passar i mindre villor med mekanisk frånlufts-
ventilation. Vid större uppvärmningsbehov kombineras lämpligen en 
berg-, jord- eller sjövärmepump med frånluftsåtervinning.

MAXHUS använder frånluftspumpar och bergvärmepumpar 
från Bosch för effektiv uppvärmning av hus och vatten.

Vi bjuder på en BMW elcykel - värd ca 30 000 sek.

Utvecklade  
och producerade 

i Sverige
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Bas - Bosch serie 4

Plus - Bosch serie 6

Premium - Bosch serie 8

MAXHUS använder vitvaror från Bosch. Vi har tagit fram tre olika vitavarupa-
ket för de olika standardpaketen, Bas, Plus och Premium.
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Bo i Strömstad
Det finns många fördelar att bo i Strömstad för såväl åretruntboende som 
sommarboenden.

√ Trygg småstad

√ Närhet till havet

√ Natursköna skogsområden

√ Fina badplatser

√ Populär semesterort med många evenemang

√ Golfbana

√ Båtar och bohuslänsk skärgård

√ Gränshandel med stort utbud av butiker

√ Arbetstillfällen med många lediga jobb

√ Förskolor, skola och gymnasium

√ Nära norska gränsen

√ Korta pendlingsavstånd för dig som jobbar i Norge

√ Låga boendekostnader
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Färg = CMYK 55 25 0 35

b y   U LR I K S E N   &   P A R T N E R S 

Box 26, S-452 21 STRÖMSTAD •  SVERIGE

Tel.: +46 760 305880   +46 760 305881 • maxhus.se

Våra samarbertspartners och leverantörer
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Med reservation för  
eventuella felstavningar 
och förändringar i  
produktutbudet.


