
Innredningsguide
LEIDARKOLLEN H5
BERGEN – LODDEFJORD





VELKOMMEN HJEM

INNHOLD

KjØkken

Bad

InnemiljØ

Lagring

Vi i JM er svært opptatt av at du skal få et hjem hvor du kan 
trives og ha det bra. Et moderne hjem som fungerer hver dag, 
hele året.

Originalvalget sørger for en gjennomtenkt helhet der alle detaljer 
passer fint sammen og skaper en rød tråd i ditt hjem. Vi kaller 
det JM Original. Naturmaterialer, god formgivning og smarte 
funksjoner for hvert enkelt rom er selve kjernen i JM Original.

UtemiljØ
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JM er med på å skape gode lokalmiljøer for både dagens og morgen-
dagens innbyggere. Husene vi bygger i dag, kommer til å bli brukt i 
minst 100 år. Derfor er bærekraft sentralt i JMs virksomhet.  
Vi tar ansvar for økonomisk, sosial, etisk og miljømesssig holdbarhet. 
Både når vi bygger husene, og når de er i bruk.

BÆREKRAFTIGE 
LAVENERGIHUS

Sunne materialer
JMs boliger er bygget av materialer som gir lav miljøbelastning og et 
godt innemiljø. JMs miljøkrav sikrer kontroll av byggematerialenes
helse- og miljøpåvirkning. 

Energieffektive hvitevarer og kraner
Hvitevarene JM har valgt ut, er blant bransjens mest energieffektive. 
Det medfører at både din strømregning og miljøpåvirkning minsker. 
Med miljøvennlige kaldstartsbatterier i kjøkken og bad sparer du både 
tid og penger. 

Svanemerking
JMs målsetting er å Svanemerke alle boliger med oppstart etter  
1. januar 2018. Svanemerking stiller krav til energibruk, kjemiske  
produkter, byggevarer og en rekke miljøfaktorer som er relevante  
for menneskers helse og for miljøet. 

4  LEIDARKOLLEN H5, Februar 2018



DINE  
INNREDNINGSVALG

Innredningsmøte 
Alle våre boligprosjekter har en innredningsansvarlig som er din kontakt- 
person i spørsmål om innredning og tilvalg. Innredningsansvarlig for din bolig 
inviterer deg til et individuelt møte der dere sammen gjennomgår JM Origi-
nal og dine tilvalgsmuligheter, som er presentert i prosjektets Innrednings-
guide (denne katalogen). 

Din innredningsavtale 
Etter tilvalgsmøtet får du tilsendt en innredningsavtale. Avtalen utgjør 
bestillingsunderlag til JMs underleverandører og må derfor inneholde korrekt 
informasjon. Det er viktig at du går igjennom avtalen for kontroll. Avtalen er 
bindende og kan ikke endres i ettertid, heller ikke ved eventuell avbestilling 
av kontrakt. Hvis avtalen ikke blir signert av deg innen fristen, vil boligen bli 
innredet med JM Original. Kontakt innredningsansvarlig om noe er feil.

Priser i innredningsguiden 
JM Original er inkludert i boligprisen. Vi baserer våre priser på veiledende 
prislister fra leverandører og offisielle prisregistre innen byggevarebransjen, 
VVS-bransjen osv. Prisene i innredningsguiden er differansen mellom JM 
Original og tilvalgsproduktet. Prisen viser tilleggskostnaden ved å velge det 
aktuelle tilvalget. Montering inngår alltid i prisen dersom ikke annet er ang-
itt. Samtlige priser er inklusive mva. 

Produktendringer 
Vi tar forbehold om leveransehindringer samt endringer av modeller for 
maskiner, materialer og varer. Utskifting til annen maskin, materiale eller 
vare med tilsvarende kvalitet og funksjon, kan forekomme uten varsel.

Betalingsvilkår 
Betaling for tilvalgene faktureres ved overtakelse av boligen. Dersom det 
gjøres tilvalg for mer enn kr. 300 000, forfaller det overskytende til betaling 
ved signering av innredningsavtalen, det øvrige ved overtakelse av boligen. 

Garanti
JM har et lovpålagt garantiansvar som betyr at vi må ha dokumentert kon-
troll på alle produkter som inngår i boligen. Kjøpers leveranser til boligen 
kan derfor ikke gjøres før leiligheten er overlevert.
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Prosjekteringsendringer - Elektrisk  

JM ORIGINAL

Simon 54 Premium hvit uttak og
brytere i hele boligen.

Kjekt å vite

I kjøkken monteres LED-list under overskap, med dimmebryter.

INNREDNINGSVALG  

Kjekt å vite

En prosjekteringsendring er en forandring i boligen som medfører endringer i tegninger eller teknisk underlag. Alle
prosjekteringsendringer må godkjennes av JM. I tillegg må tegninger og teknisk underlag oppdateres. Som følge av dette
tilkommer det en prosjekteringskostnad i tillegg til de bestilte prosjekteringsendringer.

Utrede forespørsel om
pristilbud på endringer som ikke
er beskrevet i Innredningsguiden.
Iht Leveransebeskrivelsen vil JM ta betalt
for kostnader til utarbeidelse av
pristilbud, tegninger m.v, jf.
bustadsoppføringslova § 44.
Pris på forespørsel

Omprosjektering av elektrisk
anlegg
3 000 kr

Endevender for lampepunkt 2
stk brytere for å betjene samme lampe.
(Merk at dimmer kan kun bestilles til en
av bryterne).
5 350 kr

Lampepunkt innvendig punkt med
bryter.
2 600 kr

Stikkontakt v/tak ett uttak og egen
bryter
2 600 kr

Stikkontakt med 2 uttak innfelt i
gipsvegg.
1 500 kr/stk

Stikkontakt på egen kurs C15A
kurs med 2 uttak. 
Kun for innvendig bruk.
4 150 kr/stk

Endre fra bryter til elektronisk
dimmer
1 190 kr/stk

Endre fra bryter til
veggmontert bevegelsessensor
1 280 kr/stk

Stikkontakt med 2 uttak på
betongvegg utenpåliggende med
synlig kabelføring.
1 500 kr/stk

Startpakke for LED-lister:
Transformator 60W stikk (H=2m)
og bryter for LED-list på vegg (16/6).
Flere LED-lister kan bygges på
startpakken (inntil 60W).
3 210 kr/sett

LED-list 250mm 6W (uten
transformator). 
For montasje under overskap.
1 440 kr/stk

LED-list 350mm 6W (uten
transformator). 
For montasje under overskap.
1 490 kr/stk

LED-list 550mm 9W (uten
transformator). 
For montasje under overskap.
1 650 kr/stk

LED-list 750mm 12W (uten
transformator). 
For montasje under overskap.
1 810 kr/stk

Nettverkspunkt i lettvegger 
kabel i rør fra inntakspunkt
2 700 kr/stk

TV, nett og IP-telefon (triple
play) multimediapunkt inklusive 6 uttak
230V.
Forskriftskrav å montere stikk/6 uttak
230V ved multimediapunkt.
6 550 kr/sett
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Belysning og brytere  KONTAKT SIMON

INNREDNINGSVALG

Alu - fargetillegg for enkelt
uttak/bryter Simon 54 Premium alu
Angi hvilket uttak/bryter valget gjelder.
270 kr/stk

Antrasitt - fargetillegg for
enkelt uttak/bryter Simon 54
Premium antrasitt
Angi hvilket uttak/bryter valget gjelder.
270 kr/stk

Endre til bryter med LED-lys 
Simon 54 Premium hvit
990 kr/stk

Simon 54 Premium alu i 1-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
4 050 kr/komplett

Simon 54 Premium alu i 2-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
5 670 kr/komplett

Simon 54 Premium alu i 3-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
6 480 kr/komplett

Simon 54 Premium alu i 4-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
7 290 kr/komplett

Simon 54 Premium alu i 5-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
8 100 kr/komplett

Simon 54 Premium alu i 6-
roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
8 100 kr/komplett

Simon 54 Premium antrasitt i
1-roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
4 050 kr/komplett

Simon 54 Premium antrasitt i
2-roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
5 670 kr/komplett

Simon 54 Premium antrasitt i
3-roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
6 480 kr/komplett

Simon 54 Premium antrasitt i
5-roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
8 100 kr/komplett

Simon 54 Premium antrasitt i
6-roms bolig uttak og brytere i hele
boligen.
8 100 kr/komplett

Prosjekteringsendringer - Elektrisk  ELEKTRIKER

INNREDNINGSVALG  

Downlights, LED hvit, pakke med 1
lampe og dimmer
3 450 kr

Downlights, LED, 2x10W, hvit 
pakke med 2 lamper og dimmer.
For montasje i nedforet himling.
3 870 kr/sett

Downlights, LED, 3x10W, hvit 
pakke med 3 lamper og dimmer.
For montasje i nedforet himling.
5 290 kr

Downlights, LED, 4x10W, hvit 
pakke med 4 lamper og dimmer.
For montasje i nedforet himling.
6 710 kr/sett

Downlights, LED, 5x10W, hvit 
pakke med 5 lamper og dimmer.
For montasje i nedforet himling.
8 130 kr/sett

Downlights, LED, 6x10W, hvit 
pakke med 6 lamper og dimmer.
For montasje i nedforet himling.
9 550 kr/sett

Downlights, LED hvit, 1 stk.
tilleggslampe til pakke
2 600 kr

Flytte elektrisk punkt kun ifm.
endret planløsning (flytte vegg)
1 390 kr

Flytte TV/multimedia-punkt
inkl. 6 stikk ved fravalgsvegg
1 020 kr/komplett

Utvendig stikkontakt på egen
kurs C15A kurs med 2 uttak. 
4 190 kr/stk

Monteringav utelampe
Kun montering.
560 kr

Ladepunkt for EL-bil ladestasjon
til el-bil ved garasjeplass.
31 150 kr
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Prosjekteringsendringer - VVS  VVS

INNREDNINGSVALG

Omprosjektering VVS
3 000 kr

Prosjekteringsendringer - Bygg  BYGGEPLASS

INNREDNINGSVALG

Omprosjektering byggteknisk
3 000 kr

Himlingskasse for downlights i
malt gips Høyde: ca 6cm, dybde:
60cm. 
1 430 kr/lm

Veggforsterkning for TV på
vegg 12mm finér bak gipsplatene.
Ca 2 meter høy og 1,8 meter bred.
1 530 kr/stk

Endre fra slagdør til skyvedør i
lettvegg Pocketkarm, dørblad er ikke
inkl.
Forbehold om teknisk gjennomførbarhet
og konsekvenser for tekniske føringer. 
2 700 kr/stk
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notater
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KJØKKEN
Vi har satt sammen tre ulike uttrykk i kjøkkenet. Du kan velge ett av dem, eller skape din egen stil 
gjennom å blande de tre alternativene, helt kostnadsfritt.

Original 
Et moderne kjøkken som 
kjennes lyst og tidløst. Slett 
kritthvit kjøkkendør sammen 
med store hvite fl iser, gir et 
stilrent uttrykk som kom-
pletteres med en praktisk 
grå laminatplate og håndtak i 
rustfritt stål.

 KJØ
KKEN
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Mer informasjon og inspirasjon 
fi nner du på jm.no og #jmnorge

Kostnadsfritt valg  
Et stilig kjøkken der materia-
lene utgjør et møte mellom 
trendy og naturlig. Med en 

varmgrå kjøkkendør, lærhånd-
tak, grå matt laminatplate og 
en gråmelert fl is, blir resulta-

tet en harmonisk fargeskala 
med naturlig touch.

Kostnadsfritt valg  
Dette kjøkkenet gir en 
lunere følelse. Det har 
en klassisk rammedør i 
kritthvit farge, men får et 
moderne uttrykk gjennom 
kontrastene mellom hvit, 
blank fl is og svart, matt 
laminatplate.

 KJØ
KKEN
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 KJØ
KKEN

Kjøkkenfronter  MARBODAL

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Aspekt kritthvit 16 mm
Slett dør i hvitmalt MDF (NCS
S0300-N)

Form  kritthvit (NCS
S0300-N) 19 mm
Hvitmalt rammedør i MDF
(NCS S0300-N)

Arkitekt pluss
mellomgrå (NCS
S5500-N) 19 mm
Slett dør i malt MDF

Kjekt å vite

Samtlige kjøkken leveres i høyde 227 cm med foring opp
til tak. Skapskrogene er av 16 mm sponplate belagt med
hvit melamin. Skuffer og skap leveres med demping. Ved
tilvalg tilpasses detaljer i samme farge som fronten. Tilvalg
prises på forespørsel.

Vi planlegger kjøkkenet med skuffer i underskap der det
er mulig. Der hvor det må være skapdør tre-deles dørene
for å skape et helhetlig design, men de fungerer
selvfølgelig som en dør i daglig bruk
(sammenføyingsbeslag på innsiden av døren).

INNREDNINGSVALG

Form hvit 19 mm
Hvitmalt rammedør i MDF
Pris på forespørsel

Vollo hvit høyglans 19
mm
Slett dør i hvit folie
Pris på forespørsel

Viken hvit 19 mm
Slett dør i hvitmalt MDF front
med melamin bakside. Integrert
frest grep.
Pris på forespørsel

Viken mellomgrå 19 mm
(NCS S5500-N)
Slett dør i malt MDF front med
melamin bakside. Integrert frest
grep.
Pris på forespørsel

Arkitekt pluss lingrønn 
19 mm
Slett dør i malt MDF. Fargen er
tilnærmet: NCS S 2005-G10Y.
Pris på forespørsel

Arkitekt pluss lys grå
(NCS S2500-N) 19 mm
Slett dør i malt MDF
Pris på forespørsel

Form lys grå 19 mm
Rammedør i lys grå MDF
Pris på forespørsel

Arkitekt Pluss eik 19 mm
Slett eikefinert dør med faset
eikekant. Liggende finer.
Pris på forespørsel

Ekerø eik 19 mm
Slett 3-sjiktsdør i massiv eik
med mykt faset kant
Pris på forespørsel

Arkitekt Pluss eik
svartbeiset 19 mm
Svartbeiset eik. Liggende finer.
Pris på forespørsel

12  LEIDARKOLLEN H5, Februar 2018



 KJØ
KKEN

Benkeplate   MARBODAL

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Gomera 558, tykkelse 30 mm Svart matt 602, tykkelse 30 mm Askgrå matt 615, tykkelse 30 mm

Kjekt å vite

Laminatplater er solide og
tåler opptil 180°C. En ekstra
tykk, rett forkantlist øker
holdbarheten ytterligere.

Platen vil likevel kreve forsiktig
bruk for å holde seg pen,
særlig gjelder det for mørke,
matte ensfargede plater.

INNREDNINGSVALG

Hvit 451, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Hvit marmor 619, tykkelse 30 mm
Laminat med store variasjoner i farge og
mønster.
1 400 kr/komplett

Ferro Grafite 612, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Grå betong 600, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Zeus antracit 534, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Brazil svart 525, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Svart mocka 597, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Champagne,  608, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Delano oak 599, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Eik block 571, tykkelse 30 mm
1 400 kr/komplett

Mullvad matt 616, tykkelse 30 mm
3 200 kr/komplett
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 KJØ
KKEN

Benkeplate   MARBODAL

INNREDNINGSVALG

Kjekt å vite

Benkeplater i heltre med hardvokset overflate tåler vann bedre enn en matt, oljet overflate. Husk likevel å behandle platen
regelmessig. Test om overflaten er så mettet at vanndråpene perler seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen.

Heltreplatene leveres i 30 mm tykkelse med rett  pusset forkant.

Eik heltre, hardvokset, tykkelse 30 mm.
Pris på forespørsel

Hvitbeiset eik hardvokset, tykkelse
30 mm.
Pris på forespørsel

Ask heltre hardvokset, tykkelse 30
mm
Pris på forespørsel

Amerikansk valnøtt hardvokset,
tykkelse 30 mm
Pris på forespørsel

Svartbeiset eik hardvokset, tykkelse
30 mm.
Pris på forespørsel
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 KJØ
KKEN

Håndtak kjøkkenfront  MARBODAL

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Solo rustfritt, cc 128 mm

Kjekt å vite

cc-mål = centeravstand
mellom skruehullene.

I Original-kjøkkenet monteres
håndtak stående på dører og
liggende på skuffer.

Tråd rustfritt, cc 128 mm Loop grep i brunt lær/krom

INNREDNINGSVALG

Pik rustfritt, cc 128 mm
0 kr

Art Rustfritt, cc 128 mm
0 kr

Pik rustfritt, cc 192 mm
52 kr

Klack rustfri, cc 128 mm
20 kr/stk

Klack rustfri, cc 192 mm
40 kr/stk

Arc Rustfritt, cc 160 mm
23 kr/stk

Art Rustfritt, cc 192 mm
37 kr/stk

Solo rustfritt, cc 192 mm
20 kr/stk

Solo hvit, cc 128 mm
0 kr

Solo hvit, cc 192 mm
20 kr/stk

Solo svart, cc 128 mm
0 kr

T-grep rustfritt, lengde 192 mm (cc
128 mm)
0 kr/stk

T-grep rustfritt, lengde 256 mm (cc
192 mm)
0 kr/stk

Zenith rustfritt lengde 40 mm
0 kr

Zenith rustfritt lengde 136 mm
17 kr

Zenith hvit lengde 136 mm
17 kr

Zenith hvit lengde 40 mm
0 kr

Kjekt å vite

Vær oppmerksom på at lange håndtak plassert liggende på skapdører, kan komme i veien for hverandre eller hindre åpning
av skapet ved at håndtaket slår i veggen, høyskap eller avtrekkshette.

Loop grep i svart lær/krom
17 kr

Loop grep i natur lær/krom
17 kr

Point knott i rustfritt
0 kr

Push-to-open-funksjon 
håndtaksløs åpning - KUN OVERSKAP
0 kr
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 KJØ
KKEN

Kjøkken tilbehør  MARBODAL

INNREDNINGSVALG

Bytte fra 40 cm
overskap til 40
vitrineskap  med en
glassdør i klart glass, Aspekt
kritthvit.
2 glasshyller
2 680 kr

Bytte fra 80 cm
overskap til 80
vitrineskap  med to
glassdører i klart glass, Aspekt
kritthvit.
2 glasshyller
3 870 kr

Bytte fra halvkarusell
med hvite hyller til
utsvingbare hyller Le
Mans  med hvite hyller og
sølvgrå reeling, 120x60 cm
hjørneskap
Maksbelastning 25 kg pr hylle.
1 400 kr

Bytte fra trådkarusell
til Diskus med 2
gummibelagt hyller 
90x90 cm hjørneskap
Maksbelastning 25 kg pr hylle.
2 640 kr

Kjekt å vite

Kjøkkenet inneholder allerede et bestikkinnlegg i grå plast. Nedenfor ser du noen flere varianter som du kan bestille i tillegg - hvis du tror du trenger det.

Bestikkinnlegg i grå
plast for tandemboks
500 til 50 cm skuff
130 kr

Bestikkinnlegg i grå
plast for tandemboks
400 til 40 cm skuff
100 kr

Bestikkinnlegg i grå
plast for tandemboks
600 til 60 cm skuff
130 kr

Bestikkinnlegg i grå
plast for tandemboks
800 til 80 cm skuff
200 kr

Bytte fra brettskap til
skap med 3 uttrekkbare
trådhyller 20 cm benkeskap
1 540 kr

Bytte fra håndkleskap
til skap med 3
uttrekkbare trådhyller 
20 cm benkeskap
1 000 kr

Bytte fra brettskap til
skap med
håndkleuttrekk 20 cm
benkeskap
540 kr

Bestikkinnlegg i svart
eik for tandemboks 600 
til 60 cm skuff
590 kr

Bestikkinnlegg i ask for
tandemboks 400 til 40 cm
skuff
420 kr

Bestikkinnlegg i ask for
tandemboks 500 til 50 cm
skuff
525 kr

Bestikkinnlegg i ask for
tandemboks 600 til 60 cm
skuff
570 kr

Bestikkinnlegg i ask for
tandemboks 800 til 80 cm
skuff
760 kr

Bestikkinnlegg i svart
eik for tandemboks 400 
til 40 cm skuff
445 kr

Bestikkinnlegg i svart
eik for tandemboks 500 
til 50 cm skuff
545 kr

Bestikkinnlegg i svart
eik for tandemboks 800 
til 80 cm skuff
770 kr

Gummimatte for
tandemboks 400 til 40 cm
skuff
50 kr

Gummimatte for
tandemboks 500 til 50 cm
skuff
80 kr

Gummimatte for
tandemboks 600 til 60 cm
skuff
80 kr

Gummimatte for
tandemboks 800 til 80 cm
skuff
100 kr

Revidert tilvalgstegning 
kjøkkeninnredning
Fra 2. gangs tegning - R1
1 100 kr
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 KJØ
KKEN

Veggflis mellom benk og overskap  FAGFLIS

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Plain Color
Block 30x60
White Glossy 
hvit blank, stående
format

Kjekt å vite

De store flisene settes stående med
lys grå fuge.

Flisene settes mellom benk og
overskap - i bakkant av benk, under
overskap.

Fliser som er 60 cm høye kappes for
å tilpasses høyden mellom benk og
overskap i kjøkken (ca 50cm).

Plain Color
Block 30x60
White Matt hvit
matt, stående format

Grespor Minos
30x60 Ash Mate,
grå matt, stående
format (Grespor
Minos 300x600 mm)

INNREDNINGSVALG  GRESPOR MINOS 300X600 MM

Grespor Minos
30x60 Night
Mate, svart matt,
stående format
100 kr/kvm

Grespor Minos
30x60, stående
format Vulcanic
Mate, antrasitt matt
100 kr/kvm

Grespor Minos
30x60, stående
format Day
Mate, matt
140 kr/kvm

Grespor Zeus
30x60 Perola,
matt, stående
format
140 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  DOM BETON 36X162 MM

DOM beton 3,6x16,2 Fonte
Mattoncino
Legges alltid 1/3 forbandt (forskjøvet)
som vist over.
2 730 kr/kvm

DOM beton 3,6x16,2 Perle
Mattoncino
Legges alltid 1/3 forbandt (forskjøvet)
som vist over.
2 730 kr/kvm

Kjekt å vite

Denne serien fliser legges alltid i 1/3-forbandt - slik de er vist på bildet, uten
tilleggskostnad. De kan ikke bestilles med annet leggemønster.

INNREDNINGSVALG  VEGGFLIS KJØKKEN 100X100

Vitra Ark.
Color 10x10  
RAL 9016 Hvit
Blank
590 kr/kvm

Vitra Ark.
Color 10x10  
RAL 9016 Hvit
Matt
570 kr/kvm

Grespor Minos
10x10 Ash Mate,
grå matt
800 kr/kvm

Legging av flis
10x10 i
halvstensforb
andt
360 kr/kvm
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 KJØ
KKEN

Veggflis mellom benk og overskap  FAGFLIS

INNREDNINGSVALG  VITRA METRO 100X200

Vitra Metro 10x20 Hvit blank
340 kr/kvm

Vitra Metro 10x20 Svart blank
390 kr/kvm

Legging av flis 10x20 i
halvstensforbandt
260 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  VEGGFLIS KJØKKEN

Self Minimal 5x20 Bianco Mate
920 kr/kvm

Aquacolor Glassmosaikk
2,3x2,3 Durban Glossy
1 760 kr/kvm

Quintessenza Genesi-26
6,5x26,6 Antracite Lucido
1 040 kr/kvm

Quintessenza Genesi-26
6,5x26,6 Antracite Matt
1 040 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  VEGGFLIS KJØKKEN 600X600

Mirage Jewels 60x60 JW02 
Luc Calacatta Reale
1 280 kr/kvm

Mirage Jewels 60x60 JW02 
Nat Calacatta Reale
1 100 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  VEGGFLIS KJØKKEN  300X600

Viva Cemento 30x60,
stående format Sand P294 Nat.
matt
460 kr/kvm

Viva Cemento 30x60,
stående format Grey P79 Nat.
matt
460 kr/kvm

Kjekt å vite

Fliser som er 60 cm høye kappes for å tilpasses høyden mellom benk og
overskap i kjøkken (ca 50cm).
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 KJØ
KKEN

Blandebatteri kjøkken  TAPWELL

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

RT984 Kjøkkenbatteri i krom med
vinklet tut.
Stengeventil for oppvaskmaskin. Høyde
359 mm.

Kjekt å vite

Blandebatteriene til kjøkken
leveres alltid med stengekran
for oppvaskmaskin.

RT184 kjøkkenbatteri i krom.
Stengeventil for oppvaskmaskin. Høyde
371 mm.

INNREDNINGSVALG

EVO184 Kjøkkenbatteri i krom med
høy tut. 
Stengeventil for oppvaskmaskin. Høyde
335mm.
1 520 kr

EVO984 Kjøkkenbatteri i krom med
høy tut. 
Stengeventil for oppvaskmaskin. Høyde
338mm.
1 620 kr

RIN886 Kjøkkenbatteri i krom med
uttrekkbar hånddusj.
Stengeventil for oppvaskmaskin.
Høyde 392 mm.
2 420 kr

RIN887 Kjøkkenbatteri i krom med
uttrekkbar hånddusj.
Stengeventil for oppvaskmaskin.
Høyde 287 mm.
2 420 kr

DOM184 Kjøkkenbatteri i krom med
høy tut, firkantet design.
Stengeventil for oppvaskmaskin. Høyde
393mm. 
3 320 kr
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 KJØ
KKEN

Oppvaskkum kjøkken  MARBODAL

JM ORIGINAL

Intra Horizon HZ615SH underlimt vask

Kjekt å vite

At en vask er underlimt betyr at den er festet fra undersiden av platen. Ved underliming oppnår man en
glidende overgang mellom vask og plate, samt at rengjøringen forenkles og hygienen forbedres.

INNREDNINGSVALG

Intra Horizon HZD815SH underlimt vask med
avrenningsfelt
430 kr

Intra Frame FR60SX underlimt vask
med oppløftventil og såpedispenser.
7 580 kr

Intra Frame FR60SH underlimt vask med en stor
og en liten kum.
Med oppløftventil og såpedispenser.
8 470 kr

Intra Frame FR97SX underlimt vask, høyre
med oppløftventil og såpedispenser.
9 990 kr

Intra Frame FR97SH underlimt vask, høyre
med oppløftventil og såpedispenser.
10 540 kr
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 KJØ
KKEN

Platetopp  SIEMENS

JM ORIGINAL

EH631BEB1E induksjonstopp
4 sirkulære soner med diametermål 145,
180, 180 og 210 mm, touchstyring,
barnsikring, sikkerhetsavstengning,
rammeløs. Tilkoblingseffekt 7400W.

Kjekt å vite

I en induksjonstopp oppstår varmen direkte der den behøves - i bunnen av
stekepannen og kasserollen. En forutsetning er imidlertid at stekepannen og
kasserollen er magnetisk. Du kan sjekke dine kjeler og panner med en liten
magnet.

Induksjonstoppen er dessuten svært enkel å rengjøre, siden ingen ting
brenner seg fast. Induksjon er raskere enn gass og like brukervennlig som
glasskeramikk.

INNREDNINGSVALG

EH651FEF1X induksjonstopp
rammeløs, touchSlider betjening,
tilkoblingseffekt 7200 W.
710 kr

EX675LEC1E induksjonstopp
flexinduksjon; to separate kokesoner
eller en stor fleksibel kokesone, Dual
lightSlider betjening, stekeSensor Plus,
Intuitiv varmekontroll, metall
beskyttelseslist på  hver side, effekt
7400W.
3 310 kr

EX677LYV1E induksjonstopp 
flexinduksjon pluss; tilpasser kokesonene
til ulike kokekar. Dual lightSlider
betjening - intuitiv varmekontroll,
stekesensor, metall beskyttelseslist på
hver side, effekt 7400W. Home Connect.
8 310 kr

Kjekt å vite

En stor gryte, en avlang fiskekjele eller flere mindre kasseroller – alt får plass
på den fleksible induksjonssonen og kan flyttes frem og tilbake akkurat som
du ønsker. Platetoppen registrerer automatisk kjelenes størrelse og posisjon,
og genererer varme på akkurat riktig sted.

Har du mange ikke-magnetiske panner og kasseroller du ikke ønsker å bytte
ut, kan du velge en ordinær keramisk topp.

ET645HE17X keramisk topp
4 sirkulære soner med diametermål 145,
180, 180 og 210 mm. Touchstyring,
barnesikring, sikkerhetsavstengning,  med
ramme.
0 kr
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 KJØ
KKEN

Innbygd stekovn  SIEMENS

JM ORIGINAL

HB23A1520S ovn, rustfritt stål
Volum 66 liter, multifunksjonsovn,
elektronisk ur, ecoclean på bakvegg.
Energieffektivitet A.

Kjekt å vite

Originalmodellen er utstyrt med elektronisk tidsur og alle vanlige
stekeovnsfunksjoner.

Er du opptatt av superenkel rengjøring kan du vurdere å velge en modell
med activClean (pyrolytisk selvrens).

INNREDNINGSVALG

HB633GCS1S ovn, svart/rustfritt
stål
volum 71 liter, multifunksjonsovn med
10 ovnsfunksjoner, 4D varmluft,
steketermometer, ecoClean Plus
rengjøring på bakvegg, SoftClose.
Energieffektivitet A+.
3 410 kr

HB673GCS2S ovn, svart/rustfritt
stål
volum 71 liter, multifunksjonsovn med
10 ovnsfuksjoner, 4D varmluft,
steketermometer, activClean
(pyrolyserengjøring av ovn, stiger og
brett), soft close.
6 010 kr

HR876GDS2S ovn, svart/rustfritt
stål
volum 71 liter, multifunksjonsovn med
13 ovnsfunksjoner, 4D varmluft
steketermometer, pulseSteam
damptilførsel under steking, activClean,
soft close. Energieffektivitet A+.
10 510 kr

HM876GDS6S ovn, svart/rustfritt
stål med mikrofunksjon.
volum 67 liter, multifunksjonsovn med
13 ovnsfunksjoner, 4D varmluft
steketermometer, activClean, soft close.
DishAssist. Home Connect. 
13 110 kr

HN878G4S6S ovn, svart/rustfritt
stål med mikrofunksjon og damp.
volum 67 liter, multifunksjonsovn med
15 ovnsfunksjoner, 4D varmluft
steketermometer, activClean, soft close.
PulseSteam. DishAssist. Home Connect. 
22 510 kr

HZ638300 teleskopskinner til
stekeovn HB632...og HBG632...
1 260 kr

HZ338357 teleskopskinner til
stekeovn HB20...og HB23...
1 210 kr

HZ638370 teleskopskinner til
stekeovn HB672...
1 470 kr
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 KJØ
KKEN

Kjøleskap/Fryser/Kombiskap  SIEMENS

JM ORIGINAL

KI87SAD30 integrert kombiskap
energiklasse A++, kjøl 209 liter, frys 61
liter. LED-belysning.

Kjekt å vite

Kombiskapet fra Siemens er
preget av lekkert design og
effektiv innredning. Skapene
har justerbare hyller av
sikkerhetsglass, LED-belysning
og grønnsaksskuff.

Kombiskapet leveres integrert
i kjøkkeninnredningen med
møbeldør lik kjøkkenet
forøvrig.

INNREDNINGSVALG

KI81RAF31 integrert kjøleskap
319 liter, 178 cm, energiklasse A++, LED-
belysning.
0 kr

GI81NAC30 integrert fryseskap
energiklasse A++, 211 liter, no frost -
automatisk avriming, softClose,
superfrys. Støynivå 38db. Uten belysning.
15 800 kr

Kjekt å vite

Endring av integrerte kjøle- og
fryseskap medfører at
kjøkkeninnredningen må
revideres. Det kan også være
behov for omprosjektering av
det elektriske anlegget.

Kontakt innredningsansvarlig
for prosjektet for prisoverslag.

Istedenfor et høyt kjøleskap
og et høyt fryseskap, kan det
være et alternativ og velge to
kombiskap.

KI87SAD30 integrert kombiskap
energiklasse A++, kjøl 209 liter, frys 61
liter. LED-belysning.
16 550 kr
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 KJØ
KKEN

Oppvaskmaskin  SIEMENS

JM ORIGINAL

SN636X03AE integrert
oppvaskmaskin
lydeffekt 46dB, energiklasse A++,
tørkeevne A, 12 kuverter, 6 programmer,
varioSpeed Plus, fleksibel innredning,
varioflex kurvsystem, innvendig
materiale rustfritt stål og Polinox.

Kjekt å vite

Siemens oppvaskmaskiner holder høy kvalitet. De har vunnet ”best i test”
på alle de nordiske markedene. De er utviklet for å innfri strenge krav på
effektivitet, støynivå, energi- og vannforbruk.

Varm vanndamp fra oppvaskmaskinen kan skade benkeplaten og dørfronter.
Hold derfor døren igjen eller åpne helt for å slippe dampen raskt ut.

Illustrasjonsfotogafiene viser oppvaskmaskiner med kjøkkenfront i en mørk
tresort. Fargen på fronten følger fargen på kjøkkenfronten.

Lydstyrke måles i dB (desibel) som er tiendedeler av 10-tallslogaritme. Det
vil si at 3 dB er en dobling av lydenergien, men det er den minste forskjellen
i lydstyrke mennesket kan oppfatte. ( kilde: Wikipedia)

INNREDNINGSVALG

SN636X04CE integrert
oppvaskmaskin
lydeffekt 44dB, ecoDrying: døren åpnes
automatisk  etter at programmet er
avsauttet. Energiklasse A+++, tørkeevne
A, 13 kuverter, 6 programmer,
varioSpeed Plus, vario kurvsystem.
3 210 kr

SX858D03TE integrert
oppvaskmaskin, høy modell.
Lydeffekt 44dB (nattprogram 42dB),
Zeolith-tørking, energiklasse A+++,
tørkeevne A,  bestikkskuff, 14 kuverter, 8
programmer, varioSpeedPlus,
hygienePlus, intensiveZone, Vario Flex
Pro Kurvsystem 
7 410 kr

SX858D16TE integrert
oppvaskmaskin, høy modell.
Lydeffekt 42dB (nattprogram 40dB),
Zeolith-tørking, energiklasse A+++,
tørkeevne A,  bestikkskuff, 14 kuverter, 8
programmer, varioSpeedPlus,
hygienePlus, intensiveZone, Vario Flex
Pro Kurvsystem 
9 110 kr
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 KJØ
KKEN

Mikrobølgeovn  SIEMENS

INNREDNINGSVALG

BF634LGS1 mikro, venstrehengslet,
rustfritt stål
5 effekttrinn, 900 W max, 21 liter,
programautomatikk, minnefunksjon,
touchControl betjening, LED-belysning.
Finnes også som høyrehengslet.
9 760 kr

BF634RGS1 mikro, høyrehengslet,
rustfritt stål
5 effekttrinn, 900 W max, 21 liter,
programautomatikk, minnefunksjon,
touchControl betjening, LED-belysning.
Finnes også som venstrehengslet.
9 760 kr

Kjekt å vite

Installasjon av integrerte hvitevarer utover originalsortimentet innebærer
omprosjektering av kjøkkeninnredning og elektrisk anlegg (se side 8).

Kontakt innredningsansvarlig for prosjektet for prisoverslag på integrerte
hvitevarer.

Øvrige hvitevarer  SIEMENS

INNREDNINGSVALG

CM876GBS1S stekeovn med mikro,
rustfritt stål/svart
volum 45 liter, mikrofunksjoner, 13 ovns-
funksjoner, steketermometer, vanntank 1
liter, avkalkningsprogram, ActiveClean,
SoftClose. dishAssist. For installasjon
over øvrige innbyggingsprodukter i
høyskap.

20 050 kr

CS656GB1 dampstekeovn, rustfritt
stål/svart
volum 47 liter, damp 100% og
multifunksjoner, steketermometer,
vanntank 1 liter, ecoClean Plus
rengjøring av bakvegg, SoftClose,
DishAssist. For installasjon over øvrige
innbyggingsprodukter i høyskap.

22 450 kr

CS858GRS6S dampstekeovn,
rustfritt stål
volum 47 liter, damp 100% og
multifunksjoner, steketermometer,
vanntank 1 liter, avkalkningsprogram,
ecoClean Plus rengjøring av bakvegg,
SoftClose, HomeConnect. For
installasjon over øvrige
innbyggingsprodukter i høyskap.

27 050 kr

CT636LES6 helautomatisk
kaffemaskin, rustfritt stål, HomeConnect.
2,4 liters avtagbar vanntank, oneTouch
funksjon: ristretto, espresso, espresso,
macchiato, kaffe, cappuccino, latte
macchiato, kaffe latte, varm melk,
melkeskum, egendefinert drikke med
melk, varmt vann - med ett enkelt
tastetrykk, autoMilkClean. Monteres kun
i høyskap.
30 450 kr

BI630CNS1 integrert varmeskuff,
rustfritt stål  
Bruksområder: heving av gjærdeig, tining
av matvarer, holde mat varm, forvarme
servise og langtidssteke .
4-trinns temperaturregulering fra 30-80°
C

7 810 kr
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 KJØ
KKEN

Kjøkkenavtrekk  RØROS METALL

JM ORIGINAL

Ventilator, 600 STÅL, 60 cm bred med motor,
komfyrvakt og PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje i
overskap.

Kjekt å vite

Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Ventilasjonen blåser direkte ut i friluft og er ikke
tilknyttet den balanserte ventilasjonen.

Hetten har integrert komfyrvakt.

Ventilatorer gir best effekt ved å starte den ca. 10 minutter før matlagingen starter. La også ventilatoren stå
å gå en liten stund etter bruk.

INNREDNINGSVALG

Ventilatorhette, Orion, rustfri, 60 cm bred 
70 cm høy, med motor, komfyrvakt og PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
mellom overskap. Bredde 600, høyde 704mm.
5 040 kr/stk

Ventilatorhette, Orion, valgfri NCS-farge,
60 cm bred 70 cm høy, med motor, komfyrvakt og
PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
mellom overskap. Bredde 600, høyde 704mm.
5 040 kr/stk

Ventilatorhette, Luna, rustfri, 60 cm bred 
32 cm høy, med motor, komfyrvakt og PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
på vegg. Med kanal.
5 820 kr/stk

Ventilatorhette, Luna, valgfri NCS-farge,
60 cm bred 32 cm høy, med motor, komfyrvakt og
PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
på vegg. Med kanal.
5 820 kr/stk

Ventilatorhette, Mantica, rustfri, 60 cm
bred 70 cm høy, med motor, komfyrvakt og PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
mellom overskap. Bredde 600, høyde 704mm.
7 220 kr/stk

Ventilatorhette, Mantica, valgfri NCS-
farge, 60 cm bred 70 cm høy, med motor,
komfyrvakt og PCU.
Med potensialfri kontakt. LED-belysning. For montasje
mellom overskap. Bredde 600, høyde 704mm.
7 220 kr/stk
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BADEROM
Skap ditt perfekte baderom ved å velge mellom de tre ulike uttrykkene vi har satt sammen. Du kan 
velge ett av dem, eller skape din egen stil gjennom å blande de tre alternativene, helt kostnadsfritt.

Original  
Et stilfullt baderom med 
harmonisk romfølelse. 
Her får du store, hvite, 
matte veggfl iser, og gulv-
fl iser i praktisk gråtone.
 

 BA
D
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Kostnadsfritt valg   
Den blanke veggfl isen 

er ren og hvit. Sammen 
med en grå gulvfl is 

med et upolert uttrykk, 
skapes et rom med 

spennende kontraster.

Kostnadsfritt valg 
Et annerledes baderom 

med lunhet og varme.
Varmgrå veggfl iser med 

et innslag av «salt og 
pepper» og en gråbrun 

gulvfl is, gir et særegent og 
behagelig utrykk.

Mer informasjon og inspirasjon 
fi nner du på jm.no og #jmnorge

 BA
D
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D

Veggflis Bad  FAGFLIS

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Vitra Plain 25x40 Blank
Hvit (Vitra Plain 250x400 mm)

Kjekt å vite

Alle veggfliser settes
med lys grå fuge.

Vitra Plain 25x40 Matt
Hvit (Vitra Plain 250x400 mm)

Vitra Kremna 20x30 
Antrasitt matt

INNREDNINGSVALG  VITRA ARK. COLOR 97X297 MM

Vitra Ark.
Color 10x30  
RAL 9016 Hvit
Matt
460 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  CEREV CIPRESTE 297X597 MM

Cerev Cipreste 30x60 Branco
Opaco, hvit blank
170 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  DOM 200X502 MM

Dom Butterfly 20x50 Perla Lux
260 kr/kvm

Dom Ice Cream 20x50 Lait
Matt
230 kr/kvm

Dom Millerighe 20x50 Bianco
Lux
260 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  GRESPOR MINOS 300X300 MM

Grespor Minos
30x30, gulvflis
som veggflis 
Ash Mate, grå matt
440 kr/kvm

Grespor Minos
30x30, gulvflis
som veggflis 
Day Mate, beige
matt
490 kr/kvm

Grespor Minos
30x30, gulvflis
som veggflis 
Night Mate, svart
matt
450 kr/kvm

Kjekt å vite

Gulvfliskvalitet på vegg
På grunn av materialets hardhet økes tiden til legging,
utsparinger og montasje av innredning og dusjvegger.

30  LEIDARKOLLEN H5, Februar 2018



 BA
D

Gulvflis Bad/WC/Vaskerom  FAGFLIS

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Ermes Vintage
20x20,
Antracite (Ermes
Vintage 200x200
mm)

Kjekt å vite

Alle gulvfliser legges med grå fuge. En
lysere fuge risikerer å misfarges over
tid. Ermes Vintage

20x20,
Cemento (Ermes
Vintage 200x200
mm)

Ermes Vintage
20x20, Fango 
(Ermes Vintage
200x200 mm)

INNREDNINGSVALG  ERMES VINTAGE 200X200 MM

Ermes Vintage
20x20, Calce
20 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  GRESPOR MINOS 150 X150 MM

Grespor Minos
15x15 Ash Mate,
grå matt 
410 kr/kvm

Grespor Minos
15x15 Day Mate,
beige matt
450 kr/kvm

Grespor Minos
15x15 Night
Mate, svart matt 
410 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  GRESPOS MINOS 50X50 MM

Grespor Minos
5x5 Ash Mate, grå
matt
2 230 kr/kvm

Grespor Minos
5x5 Day Mate,
beige matt
2 230 kr/kvm

Grespor Minos
5x5 Night Mate,
svart matt
2 230 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  SERENISSIMA GRAVITY 150X150

Serenissima
Gravity 15x15 
Dark
590 kr/kvm

Serenissima
Gravity 15x15 
Dust
590 kr/kvm

Serenissima
Gravity 15x15 
Titan
590 kr/kvm

INNREDNINGSVALG  SERENISSIMA GRAVITY 50X50

Serenissima
Gravity 5x5 
Dark
2 810 kr/kvm

Serenissima
Gravity 5x5 
Dust
2 810 kr/kvm

Serenissima
Gravity 5x5 
Titan
2 810 kr/kvm
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D

Servantskap Bad  INR

JM ORIGINAL KOSTNADSFRITT TILVALG

Norm A80, hvit, el.uttak i skuff 
porselensservant, gripelist.
To skuffer med gripelist, dobbel
stikkontakt i nederste skuff. B:80 H:51
D:43 cm.

Kjekt å vite

Servantskap med romslig porselensservant. Myktlukkende skuffer i
grålakkert metall, som kan trekkes helt ut. Praktisk løsning med stikkontakt i
skuff gir et ryddig og rent inntrykk.

Norm A80, grå, el.uttak i skuff 
porselensservant, gripelist.
To skuffer med gripelist, dobbel
stikkontakt i nederste skuff. B:80 H:51
D:43 cm.

INNREDNINGSVALG

Ikon A80 hvit el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:80 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

1 120 kr

Ikon A80 eik el.uttak Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:80 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

1 620 kr

Ikon A80 svart eik el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:80 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

2 720 kr

Kjekt å vite

Servantskap med romslig
porselensservant. Øvre skuff
er rominndelt med plass til
småtingene, mens håndklærne
får plass i den nederste
skuffen. Praktisk løsning med
stikkontakt i skuff gir et ryddig
og rent inntrykk.

Håndtak, krom cc 320 mm
200 kr/stk

Håndtaksløs mekanisk
pushåpning for Ikon A60, A80 og
A100
750 kr/sett

Norm A100, hvit, el.uttak i
skuff porselensservant, gripelist.
To skuffer med gripelist, dobbel
stikkontakt i nederste skuff. B:100 H:51
D:43 cm.
1 100 kr

Norm A100, grå, el.uttak i
skuff porselensservant, gripelist.
To skuffer med gripelist, dobbel
stikkontakt i nederste skuff. B:100 H:51
D:43 cm.
1 100 kr

Ikon A100 hvit el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:100 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

3 320 kr

Ikon A100 eik el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:100 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

3 820 kr

Ikon A100 grå, el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:100 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

3 600 kr

Ikon A100 svart eik el.uttak 
Servantskap
med to skuffer, inkl. skjult stikkontakt i
skuff, B:100 H:54 D:43 cm,
porselensservant, (eks. håndtak).

6 020 kr
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Speil og speilskap Bad  INR

JM ORIGINAL

A80 Speil
med blank belysning og slipt kant,
BxHxD: 800 x 720 x 30/95 mm.

Kjekt å vite

Den elegante speilbelysningen i blank utførelse gir godt lys.
LED-belysning i underkant av speilet kan bestilles som tilvalg.

INNREDNINGSVALG

A80 Speil servantlys
med slipt kant, blank belysning og
underbelysning, BxHxD: 800x 720x
30/95 mm.
900 kr

A80 Speilskap hvit servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
800x146x720 mm.
3 200 kr

A80 Speilskap eik servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
800x146x720 mm.
4 300 kr

A80 Speilskap svart eik
servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
800x146x720 mm.
5 400 kr

A80 Speilskap grå, servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
800x146x720 mm.
3 290 kr

A100 Speil
med blank belysning og slipt kant,
BxHxD: 1000 x 720 x 30/95 mm.
300 kr

A100 Speilskap hvit servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
1000x146x720 mm.
5 300 kr

A100 Speilskap eik servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
1000x146x720 mm.
6 400 kr

A100 Speilskap grå, servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
1000x146x720 mm.
5 490 kr

A100 Speilskap svart eik
servantlys
med integrert LED-belysning og
underbelysning, skjult eluttak, BxDxH
1000x146x720 mm.
7 500 kr
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Baderomsskap  INR

INNREDNINGSVALG

Speil med oppbevaring
hvit Svingbart speil med fem
hyller på baksiden,
høyrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 140 kr

Speil med oppbevaring
eikefiner Svingbart speil med
fem hyller på baksiden,
høyrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 640 kr

Speil med oppbevaring
svart eikefiner Svingbart
speil med fem hyller på
baksiden, høyrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 640 kr

Kjekt å vite

Svingbart helfigurspeil med fem hylleplater på baksiden.
Dette smarte produktet passer fint både på badet,
soverommet og i gangen. Det har et plassbesparende
design med gode oppbevaringsmuligheter. Du velger selv
om det skal åpnes mot høyre eller venstre.

Speil med oppbevaring
hvit Svingbart speil med fem
hyller på baksiden,
venstrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 140 kr

Speil med oppbevaring
eikefiner Svingbart speil med
fem hyller på baksiden,
venstrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 640 kr

Speil med oppbevaring
svart eikefiner Svingbart
speil med fem hyller på
baksiden, venstrehengslet
BxHxD 333x1620/1642x106
mm
5 640 kr

Blandebatteri servant  TAPWELL

JM ORIGINAL

RT071 servantbatteri i
krom.
Kaldstartsbatteri.
Varmvann blandes først
inn når spaken vris mot
venstre.

Kjekt å vite

Kaldstart blandebatteri med miljø-/varmtvannsbesparende funksjon: De aller
fleste åpner blandebatteriet med spaken i midtstilling når de skal ha kaldt
vann. Da føres unødvendig varmtvann mot blandebatteriet uten å bli brukt.
Med kaldstartinnmat vil man kun få kaldtvann når man åpner med spaken i
midtstilling. Varmtvann blandes først inn når spaken vris til venstre.

Rund pop-up
bunnventil 
forkrommet

INNREDNINGSVALG

BI071 servantbatteri i
krom
1 550 kr

LES071 servantbatteri
i krom
1 550 kr

ELY071 servantbatteri
i krom
2 550 kr
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Blandebatteri dusj  TAPWELL

JM ORIGINAL

EVM168 + RT105  trykk og termostatstyrt
 dusjbatteri i krom inkl dusjgarnityr

Kjekt å vite

Trykk og termostatstyrt blandebatteri.

Blandebatteri monteres tilpasset dusj i høyde
og avstand fra hjørnet.

INNREDNINGSVALG

TVM7200 kombidusj med dusjbatteri i krom
5 910 kr
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Dusjvegger  INR - ASPEN

JM ORIGINAL

Angel
90x90 cm, klart glass
Rett hjørne med to sider til å
slå inn, blank profil

Kjekt å vite

 Praktisk dusjhjørne med vegger til å slå inn når dusjen
ikke er i bruk.

INNREDNINGSVALG

Angel
90x90 cm, klart glass med
TIMELESS
Rett hjørne med to sider til å
slå inn, blank profil
3 000 kr

Kjekt å vite

TIMELESS® - RENE, PENE OG LETTSTELTE DUSJGLASS

Timeless® er en permanent overflatebehandling som gjør
det vanskeligere for kalkavleiringer å få feste.
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Toalettskål  VVS

JM ORIGINAL

Sisterne i hvitt glass SevenD
veggskål med hardsete.
Sisterne Geberit Monolith hvit
B/H/D: 48,5/101/11cm

Kjekt å vite

Elegant sisterne i hvitt glass og
børstet aluminium med
veggskål i porselen. Med quick
release-funksjonen kan setet
enkelt tas av for å lette
rengjøringen.

INNREDNINGSVALG

Sisterne i hvitt glass SevenD
veggskål, hardsete med softclose og
quick release
Sisterne Geberit Monolith hvit
B/H/D: 48,5/101/11cm
740 kr

Sisterne i svart glass SevenD
veggskål, hardsete med softclose og
quick release
Sisterne Geberit Monolith svart
B/H/D: 48,5/101/11cm
1 480 kr

Sisterne i sandfarget glass 
SevenD veggskål, hardsete med softclose
og quick release
Sisterne Geberit Monolith sand
B/H/D: 48,5/101/11cm
1 870 kr

Sisterne i hvitt glass Seven D
IMAGE veggskål, hardsete med softclose
Sisterne Geberit Monolith, hvit
B/H/D: 48,5/101/11cm
2 840 kr

Sisterne i sandfarget glass 
SevenD IMAGE veggskål, hardsete med
softclose
Sisterne Geberit Monolith, sand
B/H/D: 48,5/101/11cm
3 900 kr

Sisterne i svart glass SevenD
IMAGE veggskål, hardsete med softclose
Sisterne Geberit Monolith, svart
B/H/D: 48,5/101/11cm
3 540 kr

Dusjtoalett med sisterne i hvitt glass,
Aquaclean Sela med hardsete, softclose
Sisterne Geberit Monolith for
Aquaclean, hvit
B/H/D: 48,5/101/11cm
Krever strømtilførsel.
24 520 kr

Dusjtoalett med sisterne i hvitt glass,
Aquaclean Mera med hardsete, softclose
Sisterne Geberit Monolith for
Aquaclean, hvit
B/H/D: 48,5/101/11cm. Dusjstråle med
temperert vann. Automatisk åpning og
lukking av sete. Krever strømtilførsel.
39 900 kr
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Vaskemaskin og tørketrommel  SIEMENS

INNREDNINGSVALG

WM14N18SDN vaskemaskin, 1400
o/min
8 kg, energiklasse A+++, IQdrive:
energibesprende og stillegående, 55db/
sentrifugering 76 db.

9 690 kr

WT45H2S8DN tørketrommel
(varmepumpeteknologi)
8 kg, energiklasse A++, autoDry som
forhindrer krymping, easyClean filter for
enkel regjøring av kondensatorfilteret,
AntiKrøll-fase.
8 490 kr

WZ20310 sammenbygningssett, hvit
Sammenbyggingssett, vask og tørk 
240 kr

WZ20300 sammenbygningssett m/
uttrekksplate, hvit
Monteringssett med utdragsplate for
vask og tørk.
1 180 kr

WMH4Y8S9DN vaskemaskin, 1400
o/min
Kapasitet 9 kg, energiklasse A+++,
HomeConnect, IQdrive:
energibesprende og stillegående, 47db/
sentrifugering 71 db, i-Dos, automatisk
dosering av vaskemiddel.

18 990 kr

WT4HY749DN tørketrommel
(varmepumpeteknologi)
kapasitet 9 kg, HomeConnenct,
energiklasse A++, autoDry som
forhindrer krymping, Selvrensende
kondensatorfilter, autoDry-teknikk som
forhindrer krymping. 
15 990 kr

WZ11410 for HomeConnenct 
sammenbygningssett, hvit
Sammenbyggingssett, vask og tørk 
240 kr

WZ20400 for HomeConnect 
sammenbygningssett m/uttrekksplate,
hvit
Monteringssett med utdragsplate for
vask og tørk.
1 180 kr

Kjekt å vite

Siemens innovative produkter
for å vaske, tørke og stryke
tar hånd om dine klær på best
mulig måte. Alle Siemens
produkter preges av høy
miljøbevissthet.

WD15H540DN kombi vask/
tørkemaskin, 1500 o/min
7 kg vask, 4 kg tørk, energiklasse A.
16 090 kr
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Notater
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LAGRING
I ditt nye hjem har vi vektlagt eff ektive oppbevaringsløsninger og smart utnyttelse av plassen. 
I skyvedørsgarderoben utnyttes plassen fra gulv til tak med innredning som kan bygges på ved 
behov. I sportsboden kan du oppbevare ting du ikke bruker til daglig. 
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G
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G
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Mer informasjon og inspirasjon 
fi nner du på jm.no og #jmnorge
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G
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Skyvedørsgarderobe  ELFA - LUMI

JM ORIGINAL

Skyvedørsfront Vista Plain, hvit melamin
matt sølv profil.
Mål ihht tegning.
hvit profil.
hvit profil.

Kjekt å vite

VISTA skyvedørsgarderobe opptil 240 cm lengde leveres med 2 dører og over 240 cm leveres med 4
dører. Prisene er oppgitt for oppgradering av original garderoben pr.dør.
Matt sølv eller hvite profiler.

LINEAR skyvedørsgarderobe opptil 200 cm lengde leveres med 2 dører og over 200 cm leveres med 4
dører. Prisene er oppgitt for oppgradering av original garderoben pr.dør.

SOFTCLOSE kan kun leveres på dørbredder større enn 70 cm. Minste lengde med 2 dører 140cm og
minste lengde med 4 dører 280cm.

Ønsker du skyvedørsgarderobe i flere rom? Spør din innredningsansvarlig om tilbud på dører og
innredning, så får du det ferdig montert til innflytting.

INNREDNINGSVALG

Skyvedørsfront Vista Plain, klart speil
matt sølv profil.
Mål ihht tegning.
hvit profil. 550 kr/stk

Skyvedørsfront Vista Plain, grått glass/
softclosing
Dører i grått glass, aluminiumprofiler i matt sølv.
Softclosing dempefunksjon. Mål ihht tegning.
1 760 kr/stk

Skyvedørsfront Linear Plain, dørbredde
600-1000mm
hvitmalt med innfelt håndtak i hvit aluminium,
softclosing.
Døren er kantet med tynn hvit aluminiumslist. Skinner i
hvit aluminium. Mål ihht tegning.
4 330 kr/stk

Skyvedørsfront Vista Plain, klart speil/
softclosing
matt sølv profil.
Softclosing dempefunksjon. Mål ihht tegning.
hvit profil. 1 050 kr/stk

Skyvedørsfront Vista Plain, krystallhvitt
glass/softclose
matt sølv profil.
Softclosing dempefunksjon. Mål ihht tegning.
hvit profil. 1 760 kr/stk

Skyvedørsfront Linear Reflect, dørbredde
600-1000mm
hvitmalt med innfelt speil, softclosing.
Døren er kantet med tynn hvit aluminiumslist. Skinner i
hvit aluminium. Mål ihht tegning.
4 750 kr/stk

Integrert LED-belysning i opptil 140 cm
lengde.
Skjult belysning i takskinnen.
12 Volt med transformator, 4 meter kabel. Stikkontakt
for belysningen må sitte på garderobens høyre side, sett
forfra. Stikkontakt må bestilles i tillegg.
1 330 kr/komplett

Integrert LED-belysning i opptil 168 cm
lengde.
Skjult belysning i takskinnen.
12 Volt med transformator, 4 meter kabel. Stikkontakt
for belysningen må sitte på garderobens høyre side, sett
forfra. Stikkontakt må bestilles i tillegg.
1 510 kr/komplett

Integrert LED-belysning i opptil 196 cm
lengde.
Skjult belysning i takskinnen.
12 Volt med transformator, 4 meter kabel. Stikkontakt
for belysningen må sitte på garderobens høyre side, sett
forfra. Stikkontakt må bestilles i tillegg.
1 690 kr/komplett

Integrert LED-belysning i opptil 224 cm
lengde.
Skjult belysning i takskinnen.
12 Volt med transformator, 4 meter kabel. Stikkontakt
for belysningen må sitte på garderobens høyre side, sett
forfra. Stikkontakt må bestilles i tillegg.
1 870 kr/komplett

Integrert LED-belysning i opptil 242 cm
lengde.
Skjult belysning i takskinnen.
12 Volt med transformator, 4 meter kabel. Stikkontakt
for belysningen må sitte på garderobens høyre side, sett
forfra. Stikkontakt må bestilles i tillegg.
2 050 kr/komplett

Stikkontakt v/tak
ett uttak og egen bryter
2 600 kr
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Skyvedørsgarderobeinnredning  ELFA - LUMI

JM ORIGINAL

JM innredning original, hvit
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner,
trådhylle 40 cm dyp og garderobestang i krom.

Kjekt å vite

Original innredning i garderobe vises på bildet til venstre. Bredden mellom hver hengeskinne er vanligvis 60
cm, dette kan avvike hvis det er strøm- eller vannfordelingsskap inne i garderoben. Original innredning blir
levert i hele garderobens bredde. Ønsker du mer innredning til innflytting tilbyr vi pakkene som vist under.

INNREDNINGSVALG

JM innredningspakke 1, hvit ekstra
garderobestang, 60 cm
Garderobestang i to høyder
370 kr/komplett

JM innredningspakke 2, hvit bukseheng og
trådkurver, 60 cm
1 bukseoppheng og 2 stk mesh trådkurver,
bredde 600 og dybde 400
1 890 kr/komplett

JM innredningspakke 3, hvit skohyller og
kurver, 60 cm
2 skohyller, 4 uttrekkbare meshkurver 185mm, 1
trådhylle
3 900 kr/komplett

JM innredningspakke 4, hvit trådhyller og 4
kurver, 60 cm
3 stk trådhyller og 4 stk mesh trådkurver,
bredde 600 og dybde 400
3 430 kr/komplett

JM innredningspakke 5, hvit 6 kurver, 60 cm
1 stk trådhylle, 1 stk meshkurv 285mm og 5 stk mesh
trådkurver 185mm, bredde 600 og dybde 400
4 200 kr/komplett

JM innredningspakke 6, hvit 4 trådhyller 
4 stk trådhyller bredde 600 og dybde 400
1 340 kr/komplett
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Skyvedørsgarderobeinnredning  ELFA

INNREDNINGSVALG

Kjekt å vite

Når garderobestang erstattes med bøyle
(kleshengerne henger parallelt med
skyvedørene), kan totaldybden på garderoben
reduseres til 55 cm.

JM innredning m/bøyle, 40cm dybde,
120cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 40 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 1249mm.
1 770 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 40cm dybde,
180cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 40 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 1856mm. 
2 230 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 40cm dybde,
240cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 40 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 2463mm.
2 760 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 40cm dybde,
300cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 40 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 3070mm.
3 220 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 40cm dybde,
360cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 40 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 3677mm. 
3 680 kr/komplett

Kjekt å vite

Med 30 cm dyp innredning kan totaldybden på garderoben reduseres til 45 cm.

JM innredning m/bøyle, 30cm dybde,
120cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 30 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 1249mm. 
1 760 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 30cm dybde,
180cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 30 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 1856mm.
2 220 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 30cm dybde,
240cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 30 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 2463mm. 
2 750 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 30cm dybde,
300cm
 Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 30 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 3070mm.
3 200 kr/komplett

JM innredning m/bøyle, 30cm dybde,
360cm
Systemoppheng bestående av bærelist, hengeskinner
230 cm, trådhylle 30 cm dyp og bøyle for kleshengere.
Bredde opp til 3677mm.
3 660 kr/komplett

Kjekt å vite

På tross av liten dybde, kan plassen utnyttes
med uttrekkskurver og skouttrekk.

JM innredningspakke 7, hvit smal (45 cm) og
grunn (30 cm)
4 stk kurver bredde 450 og dybde 300mm
2 600 kr/komplett

JM innredningspakke 8, hvit grunn (30 cm)
4 stk kurver bredde 600 og dybde 300mm
2 830 kr/komplett

JM innredningspakke 9, hvit grunn (30 cm)
2 stk skohyller bredde 600 og dybde 300mm
1 320 kr/komplett
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Garderober  MARBODAL

JM ORIGINAL

Flexi garderobe 100
cm, med sider ned til
gulv Aspekt kritthvit, med
stang og hyller.
Hvit Melamin.

Solo rustfritt, cc 128 mm

Kjekt å vite

Slagdørsgarderobe leveres som Original i henhold til
prosjektbeskrivelse og kontraktstegning.

Skapet blir festet mot vegg i bakkant for å sikre at det
ikke velter fremover.

INNREDNINGSVALG

Pik rustfritt, cc 128 mm
0 kr

T-grep rustfritt, lengde 192
mm (cc 128 mm)
0 kr/stk

Klack rustfri, cc 128 mm
20 kr/stk

Tråd rustfritt, cc 192 mm
0 kr
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INNEMILJØ
Helhet og harmoni er viktig når vi innreder ditt nye hjem. Alle gulv har samme slitesterke parkettgulv og alle  
vegger, tak og dører er malt i samme hvite tone –  et godt grunnlag for å sette ditt personlige preg på boligen.

 IN
N
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Mer informasjon og inspirasjon  
finner du på jm.no og #jmnorge
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Innvendige dører  SWEDOOR

JM ORIGINAL

Easy Slagdør slett,
hvit NCS S0500-N

Easy Skyvedør slett,
hvit NCS S0500-N

Kjekt å vite

Dørene monteres med luftespalte i
underkant for å sikre nødvendig
luftsirkulasjon i boligen.

INNREDNINGSVALG

Easy GW3 Slagdør 
hvit NCS S0500-N, 4 mm
herdet klart glass.
3 550 kr/stk

Style 03 Slagdør 
formpresset hvit NCS
S0500-N
500 kr/stk

Style 03 Skyvedør 
hvit NCS S0500-N
690 kr/stk

Style SP6 Slagdør 
formpresset hvit NCS
S0500-N, klart glass
4 710 kr/stk

Style SP12 Slagdør,
formpresset hvit NCS
S0500-N, klart glass
5 510 kr/stk

Kjekt å vite

Ved oppgradering av innvendige dører må alle dører velges innenfor samme serie.

Dører i seriene Stable og Unique har forbedret overflate og en massiv kjerne som gir en viss støyreduserende effekt.

Skyvedør er en effektiv løsning for å spare plass. Dersom det er mulig å endre fra slagdør til skyvedør i din bolig er det vist på
plantegningen. Omprosjekteringskostnad påløper i tillegg til endringen av døren.
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Innvendige dører  SWEDOOR

INNREDNINGSVALG

Stable Slagdør slett
massiv dør hvit NCS
S0500-N
840 kr/stk

Stable GW3
Slagdør hvit NCS
S0500-N, herdet klart
glass.
4 200 kr/stk

Compact 03
Slagdør hvit NCS
S0500-N
1 260 kr/stk

Compact SP6
Slagdør hvit NCS
S0500-N, klart glass.
5 020 kr/stk

Compact SP12
Slagdør hvit NCS
S0500-N, klart glass.
6 270 kr/stk

Unique 01L
Slagdør glatt
fyllingsdør hvit NCS
S0500-N
1 340 kr/stk

Unique 02L
Slagdør glatt
fyllingsdør hvit NCS
S0500-N
Malt overflate, massiv
konstruksjon.
2 270 kr/stk

Unique GW02L
Slagdør glatt
fyllingsdør hvit NCS
S0500-N, med klart glass.
Malt overflate, massiv
konstruksjon.
3 870 kr/stk

Unique 03L
Slagdør hvit NCS
S0500-N
2 270 kr/stk

Unique GW03L
Slagdør hvit, NCS
S0500-N, klart glass
3 870 kr/stk

Stable Skyvedør 
slett massiv dør hvit
NCS S0500-N
1 390 kr/stk

Compact 03
Skyvedør hvit NCS
S0500-N
1 240 kr/stk

Unique 01L
Skyvedør glatt
fyllingsdør, hvit NCS
S0500-N
1 630 kr/stk

Unique 02 L
Skyvedør glatt
fyllingsdør hvit NCS
S0500-N
2 280 kr/stk

Unique 03L
Skyvedør hvit NCS
S0500-N
2 260 kr/stk
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Farge og maling  

JM ORIGINAL

Malt hvit, NCS S 0500-N
glans 7

Kjekt å vite

Alle malte vegger males i kritthvit
NCS  S 0500-N, med glans 7.

INNREDNINGSVALG

Valgfri farge innenfor NCS-
systemet
vannbasert maling, glans 7
Begrenset til maksimalt 3 stk ulike
farger.
3 750 kr/stk

Kjekt å vite

Ved tilvalg av malingsfarge på
vegg kan du velge blant farger
innenfor NCS-systemet.
Glanstall er alltid 7. Maks 3
farger pr bolig.

Ta med fargekode i NCS-
format på fargen(e) du har
valgt, til tilvalgsmøtet.

Prisen for tilvalg av
malingsfarge er satt pr farge.
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Parkett  PARKETT

JM ORIGINAL

Eik Natur 3-stavs
(Original) matt lakk 14 mm

Kjekt å vite

Original parkett leveres med eik fotlist. Parketten legges i henhold til leverandørens anbefalinger. Det kan forekomme en
overgangslist ved store sammenhengende lengder.

INNREDNINGSVALG

Ask Natur 3-stavs
(Kalmar) matt lakk 15 mm 
230 kr/kvm

Ask 3-stavs, hvit
(Skagen) matt lakk 15 mm 
270 kr/kvm

Ask 1-stavs, hvit (Air) 
ultramatt lakk 15 mm
970 kr/kvm

Eik 3-stavs, hvit (Pale) 
matt lakk 15 mm, børstet 
270 kr/kvm

Eik 3-stavs, hvit (Mist) 
ultramatt lakk 15 mm
420 kr/kvm

Eik  3-stavs,  grålasert
(Alloy) matt lakk 15 mm,
børstet
270 kr/kvm

Eik  3-stavs, grå
(Eclipse) ultramatt lakk 15
mm
420 kr/kvm

Eik  3-stavs, brunlasert
(Brownie) matt lakk 15 mm,
børstet
270 kr/kvm

Eik Natur 1-stavs
(Essex) matt lakk 15 mm,
børstet, mikrofas
550 kr/kvm

Eik 1-stavs, hvit (N.
Blonde) matt lakk 15 mm,
børstet, fasede kanter
600 kr/kvm

Eik 1-stavs, hvit
(Horizon) ultramatt lakk 15
mm
970 kr/kvm

Eik 1-stavs, grålasert
(N. Gray) matt lakk 15 mm,
børstet, mikrofas 
600 kr/kvm

Eik 1-stavs, grå (Shore) 
ultramatt lakk 15 mm
970 kr/kvm

Eik 1-stavs, brunlasert
(N. Tawny) matt lakk 15
mm, børstet, mikrofas
600 kr/kvm

Eik 2-stavs, svartlasert
(N. Charcoal) matt lakk 15
mm, børstet, fasede kanter
450 kr/kvm

Kjekt å vite

Ved tilvalg av parkett må samme parkett og gulvlist velges i hele boligen.

Gulvlister  

JM ORIGINAL

Gulvlist eik

INNREDNINGSVALG

Gulvlist, hvitmalt
NCS S 0500-N 
fabrikklakkert
1 450 kr/komplett
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14  INREDNINGSVAL, Januari 2017

Selv den mest innbitte urbanist kan begynne å dyrke dersom forholdene ligger til rette. De fleste JM- 
boliger har balkong eller uteplass med direkte utgang fra stuen, slik at uterommet blir en forlengelse av 
boligen. Inviter venner, dyrk dine egne krydderurter eller bare sitt stille og kjenn på vær og temperatur. 
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JM reserverer seg mot eventuelle endringer og trykkfeil. Fotografier 
og illustrasjoner er idebilder og kan avvike fra virkeligheten.

Design & Produksjon: Ågrenshuset, Örnsköldsvik
Visualiseringsbilder: Carbonwhite
Foto: Richard Hammarskiöld, Sara Danielsson, Sara Medina Lind, 
Kristofer Johnsson, Emily Laye, Teodor Axlund, Alex Tsogias 
Trykk: Ågrenshuset, Örnsköldsvik
Produsert: 2018

JM NORGE AS JM Norge, Oslo: Mustads vei 1, 0283 Oslo JM Norge, Trondheim: Havnegaten 9, 7010 Trondheim
Telefon 67 17 60 00 JM Norge, Rogaland: Luramyrveien 12, 4313 Sandnes JM Norge, Bergen: Damsgårdsveien 69, 5058 Bergen 
Internett jm.no JM Norge, Vestfold: Åslyveien 21, 3170 Sem 

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert  
på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder  
og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler 
og entreprenørvirksomhet, i Stor-Oslo. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft.  
Vi omsetter for cirka 17 milliarder svenske kroner og har cirka 2 500 medarbeidere. JM AB er et  
allmennselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap.

Lang erfaring – trygghet i alle ledd
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