
Detaljerad specifikation   

 
Detaljerad specifikation över hus enligt offert/ avtal ABS 09 tillställt med parterna -- -- 
Och Finströms Bygg Ab 
 
Bilaga till avtal. 
 

Generella beskrivningar 
1. Vi utför grunden till bostadshuset enligt följande 

• Gjuten betongplint med anpassad höjd bredd 500mm 
2. Bjälklaget 

• Tryckimprenerad stomme 

• Isolering 300 blåsisolering 

• Vattenburen Golvvärme i plåtar 

• Parkettgolv 3stav ek 14 mm 
3. Husstomme och tak 

• Levererar material och arbete enligt gängse byggnadsregler med en 
isloeringstjocklek om 190mm med grundmålad utsida 

• Levererar material och arbete enligt gängse byggnadsregler med en 
mellanbjälklag och tak med takbeklädnad 

4. Inrednings arbeten 

• Kök i av typ IKEA standard isamråd med köpare 
5. El installation 

• Ingår enligt normal standard 
6. Vatten, avlopp 

• DBT rening av dusch och diskvatten, elförbrännings toalett  
7. Generella punkter 

• Fönster är av typen  Alu/trä med normal standard så energiklassificerings 
värdet bibehålls. 

• Beslag och bleck ingår till dörrar och fönster 

• Undertak inomhus enligt detaljskiss 

• Spik och skruv samt annat monteringsmaterial ingår 

• Ritningsunderlag och samtliga handlingar till bygglovsansökan 

• Byggstädning  

• Samtliga priser i offerten är inkl 24% moms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Material beskrivning 
 
Kök/Matplats 

Väggar: Målade 
Tak: MDF panel, vitmålad 
Golv: 3-stav EK (25€) 
Kakel: Mellan inredning 
Inredning: Köksinredning ca 3000€ 
Vitvaror:  ca 2000€ 
 
Vitvaror kan komma att justeras om de utgått ut sortimentet, eller enligt 
kunden önskemål 
 

Vardagsrum, Entre 
Väggar: Målade och tapet på en vägg 
Tak: MDF panel, vitmålad 
Golv: 3-stav EK (25€), kakel intill ytterdörr 

 
 
Sovrum 

Väggar: Målade och tapet på en vägg 
Tak: MDF panel, vitmålad 
Golv: 3-stav EK (25€) 
 

Badrum   
Väggar: Kakel (30€) 
Tak: MDF panel, vitmålad 
Golv: Klinkers 10*10 (30€) 
Inredningar: 1000€ 
Duschblandare 1st Oras (350€) 
WC-Stol: Elförbrännings typ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tillval 
 

Miljövänliga byggmaterial 
Målning av utsidan  
Asfalt på uppfarten 
Stenläggning 
Gräsmattor 
Garage 
Smarta hem funktioner 

 

 

Priser 
 
Pris 179 000 euro ink moms inkluderar tomt på 4000 kvadratmeter 
 
Färdigställande beräknas inom 8 månader normalt efter att avtalet underskrivits 
 
Finströms Bygg Ab har nödvändiga försäkringar för personal, arbetsplats och ansvar jämtemot kund enligt 
lagstiftningen här. 
Ett RS avtal kan upprättas med kund för att säkerställa entreprenadens färdigställande om kunden finner 
det nödvändigt. 
Garantier: Finströms Bygg Ab ger 2års garanti på arbetet och de maskiner som ingår i leveransen samma 
garanti som ges av maskintillverkarna. 
Leveransbestämmelser är allmänna bestämmelser från småhus entreprenörsavtal som är gällande under 
det datum detta avtal är underskrivet på Åland. 


