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Vi reserverar oss för produkt-/leverantörsändringar 
samt eventuella tryckfel. Trycktekniska begränsningar 
kan påverka färger i broschyren så att de avviker från 
verkligheten. 2015:01.
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Foto: Marbodal, Arkitekt Plus, Vit
Köket på bilden är extrautrustat.

INNEHÅLL
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TILLVAL
Alla våra tillval är markerade med en plussymbol. 

STANDARD
   & TILLVAL
Vi tycker att ett hem ska vara personligt och det är viktigt för oss att du blir nöjd med 

de interiöra och exteriöra val du gör till ditt nya hem. Vi har därför i denna katalog ett 

utbud av standard och tillvalsprodukter du kan välja mellan.

Alla våra leverantörer och material är valda med omsorg för 
att kunna garantera hög kvalitet som håller länge. Vi erbjuder 
en mycket bra standard, men vi ger dig även möjligheten att 
uppgradera ytterligare genom att välja mellan våra olika tillval. 
Håll utkik efter plussymbolen som markerar vilka produkter 
som är tillval. 

MANÖVERN 1
Halmstads Kommun
2015-03-03
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EXTERIÖR

EXTERIÖR
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FASADBEKLÄDNAD
Fasaden är en bestämd standard och 
består av enkelfalspanel 22x170. 

Liggande enkelfalspanel 22x170

EXTERIÖR



STANDARD & TILLVAL - SOFIEBERG - NP NILSSON VILLAN6

TAKBEKLÄDNAD
Vår standardtakpanna är Palema ytbehandlad 2-kupig 
betongpanna med ett klassiskt utseende som passar 
alla tak. Takpannan har en ytbehandling som speciellt 
är framtagen för att appliceras på betongtakpannor och 
har en mycket lång livslängd. 

 

Tegelröd

PLÅTDETALJER

Silvermetallic

Plåtdetaljer avser den plåt som används på utsidan av huset, 
bland annat takavvattning, fönsterbleck och vindskivebeslag.

EXTERIÖR

Ventilationshuvar samt taksäkerhet 
som krävs enligt BBR ingår och följer 
takpannans färg i största möjliga mån. 
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EXTERIÖR
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EXTERIÖR

Använder man ett fönster med bra 
kvalitet är det möjligt att ha stora fönster 
även i energieffektiva hus, utan att öka 
uppvärmningskostnaderna. 

Foto: Traryd
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FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR
Traryd Genuin, ett fönster i hög kvalitet ingår som standard. Utsida och insida i trä, färdig ytbehandlade i vit täckande 
färg. Du kan med andra ord njuta av både skönhet och hållbarhet. Fönster i badrum på bottenplan har frostat glas 
som stadndard.

Invändigt, bild endast för illustration

Traryd Optimal

Traryd Genuin

Vit in-/utsida NCS S 0502-Y

Utvändigt, bild endast för illustration

EXTERIÖR

Vit täckfärg
NCS S 0502-Y

Badrum bottenplan: 
Frostat, högt insynsskydd.

15

Fria former
Ibland passar det helt enkelt inte med kvadratiska eller rektangulära fönster. 
Det har vi lösningar på. Du kan få i princip vilken form som helst; med tre 
hörn, fyra hörn, fem hörn, runda eller halvrunda. 

Kombinationsfönster
Det går också att kombinera olika typer av fönster, till exempel fasta med 
 sidohängda eller vridfönster i samma karm. De kan sitta bredvid eller över  
varandra. Tänk dock på att Sideswing inte kan monteras ovanför eller under ett 
annat fönster i samma karm.

Glas och insynsskydd
Hos oss kan du välja bland många olika sorters glas, som energisnåla  Optimal 
Plus, glas som har högt insynsskydd, är bullerdämpande eller som har för-
höjd  säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand.

Traryd Optimal är resultatet av lång tradition och modern innovation. 
De är högkvalitativa, välisolerade och snygga att se på, dessutom i stort sett 
underhållsfria. Du kan även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett 
väderfenomen som sätter sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Själv-
rengörande glas fi nns även i vårt sortiment

Klarglas.
Inget 
insynsskydd.

Cotswold. 
Lågt 
insynsskydd.

Granit. 
Mellan 
insynsskydd.

Frostat. 
Högt 
insynsskydd.

Röd
RAL 3011

Svart
RAL 9005

Brun
RAL 8011

Anodic 
Natura

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010

Silvergrå
RAL 7001

Vit
NCS 
S 0500-N

Ljusgrå
RAL 7035

Anodic 
Brown

Utsida aluminiumbeklädnad

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida trä

Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Optimal fi nns som standard i tio olika färger. 
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, fi nns i fem standardfärger för täck-
färg och lasyr. Vi vet också att en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, 
det kan vi ordna. Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst 
pristillägg få våra fönster med specifi ka NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen kan 
avvika något i tryck.

Handtag till fönster och fönsterdörrar
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla i och visar att kvalitet och 
 funktion går alldeles utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
 Handtagen är tillverkade i aluminium och kommer i matt krom.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Optimal en hög säkerhetsnivå, 
men det fi nns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Optimal Plus), 
förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment 
fi nns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi mycket 
stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta  ventil.

3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Infälld ven
til

Exempel på fria former, 
det finns många fler!
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Kombinationsfönster

Kombinationsfönster
Ibland är det snyggt att kombinera olika typer fönster, till exempel 
fasta med sidohängda eller vridfönster i samma karm, bredvid eller 
över varandra.

Fria former
Om det av någon anledning inte passar med kvadratiska eller rek-
tangulära fönster, så löser vi det också. Vi kan tillverka i princip vilken 
form som helst; med tre, fyra eller fem hörn.

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg 
NCS S 0502-Y
standard

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida/utsida trä

Tillval

Färger
Traryd Genuin fi nns i fem standardfärger för täckfärg och lasyr. Vi vet också att 
en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, det kan vi ordna. Eftersom 
valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst pristillägg få våra fönster 
med specifi ka NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen 
kan avvika något i tryck.

Glas och insynsskydd
Till de olika modellerna fi nns fl era valmöjligheter när det gäller glas. Det mest 
energisnåla är Genuin Plus, det fi nns också varianter som är insynsskyddade, buller-
dämpande, med förhöjd säkerhet eller skydd mot starkt solljus och brand. Du kan 
även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett väderfenomen som sätter 
sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Självrengörande glas fi nns även i 
vårt sortiment.

Handtag till fönster
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla 
i och visar att kvalitet och  funktion går alldeles 
utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
Hand tagen är tillverkade i aluminium och 
 kulören är matt krom.

Klarglas.
Inget 
insynsskydd.

Cotswold. 
Lågt 
insynsskydd.

Granit. 
Mellan 
insynsskydd.

Frostat. 
Högt 
insynsskydd.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Genuin en hög säkerhetsnivå, 
men det fi nns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Genuin 
PLUS), förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sorti-
ment fi nns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi 
mycket stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta  ventil.

Infälld ven
til

3-glas träfönster

TRARYD OPTIMAL

TRARYD GENUIN

En utsida som består av en 
mattlackerad aluminium-

beklädnad som kräver minimalt 
med underhåll samtidigt som 
träkänslan består invändigt.
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EXTERIÖR
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EXTERIÖR

YTTERDÖRRAR
Entrédörr – En entré ska vara ljus och välkomnande, därför har vi valt att använda dörrar med ljusinsläpp. I vår 
standard ingår vita ytterdörrar med klarglas.

NCS 5040-Y80R NCS 5020-R90B NCS 6020-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 6500-N NCS 3000-N

Vit standard NCS S-0502-Y

Vit standard NCS S-0502-Y

Vit standard NCS S-0502-Y Vit standard NCS S-0502-Y

1956 MKR handtag, Mattkrom

ENTRÉDÖRR

GROVENTRÉ YTTERDÖRRSHANDTAG

Byte av glas.

Frostat, högt insynsskydd.

STRIPE

ALLEGRO BLANCO

SOLUPPGÅNG TRAPP

5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R 5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R 5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R

5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R 5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R 5020-R90B 6020-G30Y

1040-Y20R 6500-N 3000-N

5040-Y80R
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Fria former
Ibland passar det helt enkelt inte med kvadratiska eller rektangulära fönster. 
Det har vi lösningar på. Du kan få i princip vilken form som helst; med tre 
hörn, fyra hörn, fem hörn, runda eller halvrunda. 

Kombinationsfönster
Det går också att kombinera olika typer av fönster, till exempel fasta med 
 sidohängda eller vridfönster i samma karm. De kan sitta bredvid eller över  
varandra. Tänk dock på att Sideswing inte kan monteras ovanför eller under ett 
annat fönster i samma karm.

Glas och insynsskydd
Hos oss kan du välja bland många olika sorters glas, som energisnåla  Optimal 
Plus, glas som har högt insynsskydd, är bullerdämpande eller som har för-
höjd  säkerhet och skydd mot starkt solljus och brand.

Traryd Optimal är resultatet av lång tradition och modern innovation. 
De är högkvalitativa, välisolerade och snygga att se på, dessutom i stort sett 
underhållsfria. Du kan även få glas som reducerar kondens. (Kondens är ett 
väderfenomen som sätter sig på välisolerade kalla ytor i form av dagg). Själv-
rengörande glas fi nns även i vårt sortiment

Klarglas.
Inget 
insynsskydd.

Cotswold. 
Lågt 
insynsskydd.

Granit. 
Mellan 
insynsskydd.

Frostat. 
Högt 
insynsskydd.

Röd
RAL 3011

Svart
RAL 9005

Brun
RAL 8011

Anodic 
Natura

Antracitgrå
RAL 7016

Vit
RAL 9010

Silvergrå
RAL 7001

Vit
NCS 
S 0500-N

Ljusgrå
RAL 7035

Anodic 
Brown

Utsida aluminiumbeklädnad

Brun lasyr
6734

Svart lasyr
7744

Vit täckfärg lasyr 
NCS S 0502-Y

Furu lasyr
1701

Teak lasyr
6725

Insida trä

Tillval

Färger
Aluminiumbeklädnaden i Traryd Optimal fi nns som standard i tio olika färger. 
Fönstrets grundfärg, som ju syns på insidan, fi nns i fem standardfärger för täck-
färg och lasyr. Vi vet också att en del av våra kunder föredrar någon annan kulör, 
det kan vi ordna. Eftersom valfrihet är ett av våra ledord, så kan du mot ett visst 
pristillägg få våra fönster med specifi ka NCS- eller RAL-färger. 

Jämför gärna med ett riktigt färgprov eftersom återgivningen av färgen kan 
avvika något i tryck.

Handtag till fönster och fönsterdörrar
Våra vackra fönsterhandtag är sköna att hålla i och visar att kvalitet och 
 funktion går alldeles utmärkt att kombinera med tilltalande design. 
 Handtagen är tillverkade i aluminium och kommer i matt krom.

Säkerhet
Generellt sett håller alla fönster inom Traryd Optimal en hög säkerhetsnivå, 
men det fi nns möjlighet att uppgradera ytterligare med bakkantssäkring 
(standard på sidohängda), låsbart handtag, barnspärr (ingår i Optimal Plus), 
förankrat säkerhetsglas och säkerhetslås.

Ventilation
Frisk luft och bra ventilation har ofta positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment 
fi nns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Bland annat är vi mycket 
stolta över marknadens kanske snyggaste och mest diskreta  ventil.

3-glas aluminiumbeklädda träfönster

Infälld ven
til

Exempel på fria former, 
det finns många fler!



STANDARD & TILLVAL - SOFIEBERG - NP NILSSON VILLAN12

INTERIÖR

INNERDÖRRAR
Dörrblad och karm i vitt, tröskel i ek.

STIL 374

Vit standard NCS S-0502-Y Vit standard NCS S-0502-Y Vit standard NCS S-0502-Y

POLAR 1000

KASTRUP 04 KASTRUP 11

ADDERA 8001 

INNERDÖRRSHANDTAG

INTERIÖR

Foto: Dooria



STANDARD & TILLVAL - SOFIEBERG - NP NILSSON VILLAN 13

INTERIÖR

GOLV
Golvet i ditt nya hem är en stor del i det interiöra intrycket. Som standard har vi 15 mm ekparkett.

NICE

VERONA STRATUS

3-Stav, Ek,  

Mattlackad

(se även miljöbild ovan)

2-Stav, Ek,  

Mattlackad

3-Stav, Ek,  

Mattlackad, Borstad Vit

Foto: Kährs
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LISTER

Furu som vitmålas på plats.

Skugglist 21x33

Taklist, Furu vitmålad

INTERIÖR

GOLVLISTER, FODER (DÖRRLISTER) SAMT TAKLISTER

FÖNSTERBÄNKAR
För att skapa ett smakfullt helhetsintryck av dina fönster är 
det viktigt att även fönsterbänkarna har en hög standard. 
Därför har vi valt tre olika fönsterbänkar i kalksten du välja 
mellan.

MOLEANOS CARRARA AZULO

Kalksten Kalksten Kalksten

Sockel 12x56 

Golvlist, Ekfanér lackad

Sockel 12x56
Golvlist, Furu vitmålad

Foder 12x56
Dörrfoder, Furu vitmålad
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GARDEROBER
Där garderober är streckade på  
planritningen är det möjligt att välja till.

INTERIÖR

TRAPPA
En trappa är en viktig detalj i ditt hem, därför har vi valt stilrena trappor av hög kvalitet. Prata med din säljare 
om vilken trappa som passar din villa bäst. Trappa ingår endast i de hus där det är inritat.

Det är möjligt att få skjutdörrar från 
Lumi och Elfa-inredning där så 
önskas. Prata med din säljare så tar 
vi fram en lösning som passar dig.

LUCKOR HANDTAG

Slät lucka av vitmålad,  
belagd spånskiva.  
Skåpstomme av vit MFC.  
Närmast NCS S 1002-Y

ARKITEKT

Tråd rostfri
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KAMIN
Vad kan vara mer hemtrevligt än en kamin hemma? Få en värmande 
känsla och mysig miljö med en av Conturas braskaminer som tillval. 

Komplett modell Contura 556:1 Style, spisstomme i grå eller svart 
(insats) med sidor av plåt, extra sidoljus och utdragbar asklåda.  
Komplett med golvplåt och skorsten. 

CONTURA 556:1 STYLE 

INTERIÖR

Contura 556:1 Style, Svart
Foto: Contura

Foto: Contura
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Foto: Contura

Badrummet på bilden  
är extrautrustat. 
Foto: Svedbergs

Utseende, funktion och kvalitet i ditt badrum ska hänga 
ihop och bidra till helheten. Det är därför vi har valt 
Svedbergs badrumsserie Forma som har en hög kvalitet och 
en Skandinavisk design med fina former. 

INTERIÖR
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BADRUM

Det kakel och klinker du väljer utgör grunden till ditt badrum, det är därför viktigt för oss att du 
får välja något som passar just dig. Prata med din säljare för att se vad som ingår i din villa.

Badrumsmöbel, Forma vit med två lådor och spegelskåp med belysning, handtag i krom. 
Det är storleken på planritningen som ingår i respektive badrum. 

FORMA BADRUMSMÖBEL 60 CM

60 cm bred
Kommod: Vit två lådor, 15611
Tvättställ: Fjord 6035
Handtag: Nr. 2, krom, 1315
Spegelskåp: Top-line vit, 450600

60 cm bred
Kommod: Vit två lådor, 15611
Bänkskiva: Opalsvart granit, 19368
Tvättställ: Ellipse, porslin, 2071
Handtag: Nr. 2, krom, 1315
Spegelskåp: Top-line vit, 450600

FORMA BADRUMSMÖBEL 80 CM

80 cm bred
Kommod: Vit två lådor, 15810 
Tvättställ: Fjord 8035
Handtag: Nr. 2, krom, 1315
Spegelskåp: Top-line vit, 450800

80 cm bred
Kommod: Vit två lådor, 15810
Bänkskiva: Opalsvart granit, 19370
Tvättställ: Ellipse, porslin, 2071
Handtag: Nr. 2, krom, 1315
Spegelskåp: Top-line vit, 450800

KAKEL & KLINKER

BADRUMSMÖBEL

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

SY071 Krom B071 Krom

UNIVERSAL BOTTENVENTIL POP-UP

HANDTAG

74400 Krom

Nr. 2, Krom, 1315

INTERIÖR
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TAKDUSCH
SK 5200-160. Art: 8191093

90x90 Frostat glas90x90 Klarglas

FORSA HÖRN HALVRUND
Dusch i klarglas med profiler I matt krom. Består av två öppningsbara dörrar med transparent tätningslist i 
nederkant. Dörrarna kan vikas inåt när duschen inte används, vilket frigör maximal golvyta. 

BADKAR
Vitt emaljbadkar, 160 cm.  
Formpressad plåt med emaljerad yta.

DUSCHBLANDARE
SK New 168-160 Krom

DUSCH & BADKARSBLANDARE

DUSCH / BADKAR

SK New 022-160 Krom

ZSAL118 Krom

DUSCHSET

Se på planlösningen 
om det ingår dusch 

eller badkar i  
respektive badrum. 

INTERIÖR
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WC

HANDDUKSTORK

Svedbergs 9085-01, toalettstol med 
dolt S-vattenlås. Sits med dämpning, 
Integrerad och lätt avtagbar hård sits 
(vit).

Handdukstork Bas, krom inklusive 
elpatron med dold anslutning. Fråga din 
säljare om placering av handdukstork.

Forsa - duschserie som passar in  
i moderna badrum. Estetiska, smarta 
och funktonella duschar. 

Badrummet på bilden  
är extrautrustat.

INTERIÖR
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Köksö, 

(vissa husmodeller)

Spotlight

Som tillval erbjuder vi möjligheten 

att byta ut luckorna till lådor.

 Köket är ett rum med personlig atmosfär där funktionerna 
bjuder in till ett enklare liv, hjärtliga umgängen och 
fantastisk matlagning. Hitta din köksinspiration bland våra 
val av luckor handtag och bänkskivor. 

Foto: Marbodal

Foto: Marbodal

INTERIÖR
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KÖK

Laminatbänkskiva i valfri färg, prisgrupp 1

KÖKSLUCKOR

HANDTAG

DISKHO BLANDARE

BÄNKSKIVA

Vit Vit Vit

Skålen, borstad

Exempel laminat, Mörkgrå kvarts Natursten, Black Galaxy Massiv Ek

T-grepp, rostfri 192 mmOval, borstad

SK NEW 184 Krom

EKERÖ FORM ASPEKT

INTRA HORIZON

SK 584 Krom

INTERIÖR
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VITVAROR, KÖK

Stor ugn i modern design. Matlagningstermome-
tern hjälper dig att alltid lyckas i köket. 

Lätthanterlig mikro med elektroniskt vred för 
tidsinställning och tryckknappar för effektläge. 
Snabbstart med 30-sekundersintervaller.

HighLight inbyggnadshäll med många möjligheter. 
Automax och timer för enklare matlagning.

Induktionshäll som 
reagerar lika snabbt 
som en gaslåga. Direct 
touch för snabbare 
reglering av värmen.

Som standard erbjuder vi helvit design. 

VARMLUFTSUGN

MIKROVÅGSUGN

HÄLL

Rostfri design.

Rostfri design.

EOA8000V EOA8000X

EMS17176OW EMS17006OX

EHF6547FOK EHH6540FOK

INTERIÖR
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Denna maskin gör det möjligt att halvera disktiden – 
och bibehålla samma goda diskresultat. Invertermotorn 
gör ljudnivån behaglig och låg.

DISKMASKIN

FLÄKT

Rostfri design.

ESF7000W1 ESF7000X1

VÄGGHÄNGD ROSTFRI
Optica 660 GT - Thermex (Bild ovan) 

EFP60426W - Electrolux

INBYGGD VIT

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa 
sätt med denna helt integrerade, utdragbara och 
utrymmesbesparande köksfläkt. 

INBYGGD ROSTFRI
EFP60565OX - Elextrolux

FRIHÄNGD ROSTFRI
Optica 660 GT - Thermex (Bild höger)

INTERIÖR



STANDARD & TILLVAL - SOFIEBERG - NP NILSSON VILLAN 25

Multiflow ser till att temperaturen är jämn och 
luftfuktigheten hög – vilket gör att dina råvaror håller längre. 
Stor grönsakslåda på skenor och en extra förvaringslåda 
på skenor.

Automatisk avfrostning och fem lådor varav två extra stora. 
LCD-display och LED-belysning som elegant stegras i 
ljusstyrka när dörren öppnas.

KYLSKÅP

FRYSSKÅP

Rostfri design.

Rostfri design.

ERF8000W

EUF8000W

ERF8000X

EUF8000X

INTERIÖR
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LUCKOR

TVÄTT

Slät lucka av vitmålad,  

belagd spånskiva.  

Skåpstomme av vit MFC.  

Närmast NCS S 1002-Y

ARKITEKT

HANDTAG

DISKHO
Laminatbänkskiva i valfri färg, prisgrupp 1

BÄNKSKIVA

Exempel laminat, Mörkgrå kvarts

Franke Rox 400

Natursten, Black Galaxy

T-grepp, rostfri 192 mm SK NEW 184 Krom SK 584 Krom

BLANDARE

Foto: Marbodal

Tvättstugan på bilden  
är extrautrustad.

INTERIÖR
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VITVAROR, TVÄTT
TVÄTTMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

TORKTUMLARE

En maskin med kapacitet på 7 kg och digital 
display. Time Manager ger dig möjlighet att 
enkelt styra din tvättning efter din tid eller 
tvättens smutsgrad.

Tvättsystemet Eco Valve sparar vatten och el. 
Tvättmaskinen är utrustad med LCD Display. 
Med Time Manager anpasas tvättiden efter 
dina önskemål. Kapacitet på 7 kg.

Torktumlare med 7 kg kapacitet och elektronisk 
fuktavkänning. Planera inte dagen runt ditt 
tvättande. Med funktionen Fördröjd start kan du 
senarelägga starten på nästa program, så att 
det är färdigt precis när det passar dig.

Värmepumpsteknologi för skonsammare torkning. 
Stor trumma med 8 kg kapacitet. Elektronisk 
fuktavkänning för korrekt temperatur på kläderna. 
Underhållsfri kondensor.

EWP7000W

EWF8000W

EDP7000W

EDH8000W

INTERIÖR
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