BRF MÄLARPARKEN, SÖDERTÄLJE

Inredningsval
för ditt nya hem

INNEHÅLL

Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva
sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också
i sitt kvarter och i sin stad. Vi vet att människor är
olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla
bostäder se likadana ut, och ligga på samma adress.
Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler.
Från norr till söder. Högt och lågt. Stort och litet.
Vi hjälper dig att hitta hem.

INNEHÅLL
Välj bland miljövänliga material
Tips och råd när du inreder
Så gör du dina inredningsval
Kök för alla livets middagar
Inredning kök
Vitvaror kök
Badrummet – en plats för lugn och ro
Inredning badrum
Vitvaror badrum
Inredning extra WC
Övriga ytor – hem för bekväma liv
Inredning övriga ytor
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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VÄLKOMMEN

Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem
är underbar. I Brf Mälarparken bor du med
underbar utsikt mot Södertälje kanal och
Mälaren. Här skapar vi moderna hem där vi
lagt stor omsorg bakom våra inredningsval.

Att ha ett hem där man trivs, bara kan vara och ta det lugnt eller
umgås med vänner är viktigt. Vi tror att de bästa bostäderna är
de som anpassas för livet. Därför har vi gjort vad vi kan för att
ta fram planlösningar och lägenheter där man kan leva och bo.
Vi har också tagit fram en inredning och grundutförande med
kvalitativa produkter från kända leverantörer. Allt är valt med
omsorg om detaljer men också för att skapa ett vackert intryck
tillsammans.
Nu är det upp till dig att sätta en personlig prägel på det som
ska bli ditt hem. Att få vara med och påverka hur din lägenhet
kommer att se ut hjälper dig dessutom att känna dig som
hemma direkt.
I denna broschyr presenterar vi de inredningsval som vi valt ut
till Brf Mälarparken och de tillvalsmöjligheter som finns.
Vi på Peab har byggt bostäder väldigt länge och vår uppgift är
att skapa en bekväm, praktisk och tilltalande grund som du
sedan kan anpassa efter tycke och smak. Man kan säga att vi
tillhandahåller duken som du sedan målar tavlan på.

Välkommen till ditt nya hem i Brf Mälarparken.
I broschyren hittar du de många inredningsval som
du har möjlighet att göra i din nya lägenhet för att
skapa ett personligt hem som passar just dig.

Välkommen till ditt nya hem!
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NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

ERFARENHET OCH KVALITET

Välj bland miljövänliga material

Några av våra leverantörer

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med
låg energianvändning och låg miljöbelastning till
nytta för dig och kommande generationer.
Att bygga för framtiden innebär att välja rätt installationer,
tekniska lösningar och omsorgsfullt välja ut inredningsmaterial
av god kvalitet som håller över tiden. Förutom att Svanenmärka
våra nyproducerade bostadsrättslägenheter i Brf Mälarparken
har vi också lagt stort fokus på att välja leverantörer som

prioriterar miljökunnande och hållbar utveckling lika mycket
som oss. Det gör att vi kan erbjuda dig många Svanenmärkta
och energibesparande produkter i vår inredningskatalog som
sammantaget bidrar till minskad energianvändning och
miljöpåverkan längs hela värdekedjan.

ELECTROLUX

VEDUM

K ÄHRS

Vitvaror

Kök

Golv

Ett av Sveriges ledande vitvarumärken.
Företaget arbetar ständigt med att
utveckla nya lösningar som förbrukar
mindre och mindre energi. Koncernen
har ambitiösa miljömål för att minska
utsläppen och värna om naturens resurser.
Här får du energisnåla vitvaror utan att
göra avkall på kvalitet och funktion.
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Vedum grundades redan 1919 och
ägs idag av två bröder. Företaget
är ISO-certifierat och har stor fokus
på miljöarbetet vilket ligger i linje
med Peabs ambitioner. Vedum har
Svanenmärkt alla köksstommar och
majoriteten av laminatbänkskivorna
samt även några luckor.

Kährs har jobbat med trä i mer än 150
år och är idag en av de äldsta trägolvs
tillverkarna i världen. Första tillverkaren
som blev ISO-certifierad och sedan 2014
har Kährs Svanenmärkt över 150 golv.
Företaget strävar alltid efter den mest
naturvänliga produktionsprocessen för
en hållbar utvekling i golvbranschen.

SWEDOOR

INR

CENTRO

Innerdörrar

Duschdörrar

Kakel och klinker

Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) strävar
efter att vara branschledande inom
miljövänliga metoder och produkter. För
att utveckla mer miljövänliga produkter
har de antagit principer för återvunnet
material samt förnybar energi och
hämtar i allt större utsträckning material
från hållbara källor.

Svensktillverkade duschdörrar och
badrumsinredning från INR, Nordens
duschspecialist. INR har egen tillverkning
i sin fabrik i Malmö vilket gör att de har
full kontroll över hela produktionskedjan
och därför kan lämna långa garantier.

Centro Kakel och Klinker AB är ett
svenskt företag som grundades 1968,
då med namnet Centrumkakel AB. Idag
är de ett av de ledande företagen i sin
bransch. Centro jobbar fortlöpande med
miljöarbete och har för avsikt att ha en
så liten påverkan på vårt jordklot som
det bara är möjligt.
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ERFARENHET OCH KVALITET

Lycka till med
din nya bostad!

Tips och råd när du inreder
Nu börjar den roliga och kreativa delen på vägen mot en
ny bostad. Att inreda en bostad kan vara både knepigt och
kostsamt. Det är därför bra att planera och fundera redan tidigt.
Här kommer lite tips och råd om hur man kan gå tillväga.

Planera
Det är viktigt att veta att du inreder för dig och dina behov.
Ge dig därför tid att fundera innan du börjar planera.
Vi bombas med inredningsprogram, inredning i sociala medier
och magasin. Livet ser annorlunda ut. Fundera på vilken stil
du trivs med och vad som är viktigt för dig.
Rensa
Innan du flyttar kan det vara vettigt att rensa förråd och
garderober. Ta bara med det du behöver och tycker om.
Onödiga prylar kan skänkas eller säljas. Var rädd om din
yta och utnyttja den väl, du skall leva här och nu, inte
spara prylar för kanske sedan.
Sortera och organisera så blir flytten både roligare och
enklare. Tänk på att stora maffiga möbler kräver utrymme.
Mindre ytor känns rymligare med nättare möbler.
Moodboard
Du har säkert hört det förut men det är så mycket lättare om
du kan få en tydlig bild av din stil och dina önskningar. Klipp
och klistra bilder, material, mönster, färger, tapeter och gör
ett enkelt kollage i datorn eller för hand. Håll gärna ihop din
inredning med hjälp av någon röd tråd. Då blir det mer
harmoniskt och mindre spretigt.

8

Brf Mälarparken, Södertälje

Belysning
Bra belysning gör stor skillnad i bostaden, tänk gärna på att
ha många ljuspunkter. Du behöver både allmänbelysning,
punktbelysning och stämningsbelysning. Vackra lampor kan
också vara en fin inredningsdetalj. Till stämningsbelysning är
dimmers ett måste. Det finns dimmers att köpa som kan
kopplas direkt i uttaget om din lampa inte har en inbyggd
redan.
Möbler
Utbudet är stort och det är kanske mycket du drömmer om
och önskar. Fundera över vad som är värt att investera i nu och
vad som kan vara nog bra för att göra inköpet senare. Möbler
av god kvalitet och design kan man fynda betydligt billigare på
begagnatmarknaden om man är lite envis. Dessutom får du då
bättre kvalitet och lite patina på köpet.
Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. Vill man inte
ha något tungt eller mönstrat kan man istället välja en enfärgad
som går ton i ton med väggen i ett linnetyg eller en vacker voile.
För att skapa rymd i rummet placeras gardinen med fördel så
högt upp i tak som möjligt. Variera med kuddar som lätt går
att byta efter årstid och humör. Välj inte för liten matta utan låt
mattan rama in möblemanget.

Med mattor kan man också skapa rum i rummet. Tavlor är ett
trevligt sätt att skapa ett personligt hem. Blanda gärna
moderna tryck med oljemålningar, foton och äldre ramar. Det
finns fin konst som inte kostar mycket både på loppisar och
auktionssajter.

behov i din vardag. Inspireras av trender men låt de inte styra
dig. Omge dig av saker du tycker om och som följt dig sedan
tidigare. Om du gillar vackra saker, samla dem i ett vitrinskåp
så njuter du extra av att se dem varje dag. Det skall vara en
skön känsla att komma hem!

Vem inreder du för?
Man skall inreda för dig själv i första hand. Välj möbler,
inredning och färger efter vad du tycker om. Utgå ifrån dina

Brf Mälarparken, Södertälje

9

PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

Så gör du dina inredningsval
Välj mellan grundutförande och tillval
De inredningsval som är möjliga för dig att göra presenteras i
den här broschyren. För priser finns det en separat prislista som
mäklare eller kundansvarig tillhandahåller. Ta god tid på dig,
låt dig inspireras och se vilka val som kan passa just din stil.
Tänk på att planlösningen i din lägenhet inte är möjlig att ändra
annat än de eventuella från- eller tillvalsväggar som visas i din
lägenhetsritning. Val utanför denna katalog är inte möjligt att
göra.
Grundutförandet ingår i bostaden och för eventuella tillval
betalar du mellanskillnaden. Dina val gör du via en digital
inredningsportal där samtliga inredningsval och tillval finns.
Du kommer få utförlig information om hur du gör för att logga
in. Önskar du få hjälp med att göra dina val så får du träffa en
kundansvarig på Peab Bostad och tillsammans går vi igenom
dina frågor och funderingar.

I samband med det byter de i allmänhet modellbeteckning.
Om detta händer någon av produkterna i det här projektet,
levereras i så fall den nya modellen med motsvarande eller
förbättrad funktion. Peab ansvarar ej för eventuella felaktigheter
i vitvaruleverantörens produktbeskrivning.
Betalning
Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad med
utgångspunkt från originalutförandet. Tilläggskostnaden för
dina inredningsval faktureras separat. Du betalar 50% av
kostnaden vid beställningstillfället och resterande summa
erläggs innan inflyttning. Vid beställning under 10 000 kr
faktureras hela beloppet vid beställningstillfället.
Försäkringar och garantier
För att våra garantier och försäkringar ska gälla, måste arbetet
utföras av Peab som är totalentreprenör. Detta gäller för såväl
standardval och eventuell tillval

Stopptid
Detta är deadline när dina val ska vara Peab Bostad tillhanda.
Stopptiden bestäms utifrån projektets tidplan för att lägenheterna ska bli färdigställda i tid. Leveranstider och ledtider
avgör stopptiden som erhålls från våra kollegor på bygget.
Om vi inte fått dina val i tid färdigställs bostaden i originalutförande, så tänk på att vara ute i god tid!
Beställning
Tänk på att granska din order med dina val noga innan du
signerar den. Efter att du har signerat din order är beställningen
bindande. Om du har några frågor så kontakta din kundansvarig.
Produkter och uppdateringar
Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller med
förbättrade funktioner och justeringar av designen.
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Jag hjälper dig att göra
dina val!
Anna Risberg
Kundansvarig
0733-33 90 12
anna.risberg@peab.se
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KÖK

Kök för alla livets middagar
Köket är en självklar samlingspunkt för både
familj och vänner. Samtidigt måste det fungera
bra som arbetsyta. Därför har vi valt material
och vitvaror som känns både moderna och
funktionella.

Inredning från Vedum
Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte ovanligt
att det mesta av vikt händer just i köket. Det är runt köksbordet
vi ofta umgås med familj och vänner eller bjuder in till gemen
sam matlagning inför parmiddagen. Här finns gott om utrymme
att fylla köket med mycket mer än bara matlagning. Det känns

därför viktigt att du får sätta din personliga prägel i köket, vilket
du kan göra genom att exempelvis välja mellan olika stilar på
luckor, handtag och kakel. Bänkskivan är den del i ditt kök
som ofta utsätts för mest slitage och är därför gjord i slitstarkt
laminat som du kan få i olika utföranden. Även här erbjuds ett
brett sortiment att välja från.

Moderna vitvaror
Här ingår moderna vitvaror från Electrolux i vitt som grundutförande med induktionshäll, ugn, kyl och frys alternativt
kyl/frys, mikro och diskmaskin. Som tillval kan du välja utförande
i rostfritt.

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Som tillval kan du välja kulör på luckor enligt nedan:
Maja – Grå, Varmgrå, Mellangrå
Agnes – Grå, Varmgrå, Mellangrå
Karin – Grå, Varmgrå, Mellangrå, Sandbeige, Åskblå

Välj din
favoritfärg!

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Oavsett kulör har
luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Självklart är det
miljövänliga färger utan kadmium och bly.
Luckor, grundutförande
Vedum

Maja Vit F20
Målad lucka av 16 mm MDF
slät med svagt rundad kant

Luckor, tillval

Grå
F44

Vedum

Karin Vit F20
Målad lucka av 19 mm MDF
med ram och slät spegel

Varmgrå
F58

Mellangrå
F78

Sandbeige
F79

Åskblå
F82

Agnes Vit F20
Målad lucka av 16 mm MDF
med raka frästa spår.

Dämpade
luckor ingår

Nora Grå
Melaminbelagd lucka av
16 mm fukttrög MDF med
trästruktur. Liggande
trämönster på lådfronter
och stående på luckor.

Alla luckor är Svanenmärkta
Dekorsidor, dekorlist, socklar och passbitar följer luckans utseende. Originalutförande utförs med tre stycken fullutdragslådor
med en besticklåda i den översta lådan. Övriga bänkskåp utförs som hyllskåp med två hyllor och lucka. Stommen är vit oavsett
lucka. Snickerihöjd 2250 med takanslutning. Dämpad stängning på luckor och lådor ingår.
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Inspirationsbild från Vedum (lucka Nora Grå)
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Handtag, grundutförande
Vedum

Vilken stil
passar ditt nya kök?
31016 rostfritt
cc 128 mm

Handtag, tillval
Vedum

31014 krom
cc 128 mm

31019 svart
cc 128 mm

31013 svart/krom
cc 128 mm

31202 krom
cc 128 mm

31081 rostfritt
cc 128 mm

31085 rostfritt
cc 128 mm

31151 krom
Knopp

31139
rostfri lättrad
Knopp

31148 rostfritt
Knopp

31150 svart
Knopp

Skål 31071 tenn (cc 64 mm) och knopp 31124 tenn
kan endast väljas i kombination.
Skålen monteras på lådor. Kombinerat med knopp på luckor och högskåp.

31203 mässing
cc 128 mm

31118 krom
Knopp

Handtag monteras stående på lucka och liggande på låda. Som tillval erbjuds även pushfunktion på fullutdragslådor och luckor.
cc= avstånd mellan borrhål.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Bänkskiva, grundutförande

Bänkskiva, tillval

Zeus Silver 7487D
Yta med svag struktur,
mellan matt och blank

Carrara Marble 3006
Förstärkt matt yta

White Pelago Marble 3009
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Chicago Concrete 3010
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Ceramic Antracit 6001
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Black Brazil 6216D
Halvblank yta med
svag struktur

Zeus Antracit 7486D
Yta med svag struktur,
mellan matt och blank

Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin
skifferstruktur

Marfil Antico 9478F
Matt yta med
skifferstruktur

Ferro Grafite 9483F
Matt yta med svag stenstruktur och låg reflektion

Vit W450D
Halvblank yta med
svag struktur

Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Alla bänkskivor är Svanenmärkta
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Tålig, snygg och
lättskött laminat

Brf Mälarparken, Södertälje

19

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Blandare, grundutförande

Blandare, tillval

Mora MMIX K5, krom
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Mora MMIX K6, krom
Hög semiböjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Mora Armatur

Bänkskåp, grundutförande

Diskbänkskåp, grundutförande

Vedum

Vedum

Inrett för en
klimatsmart
vardag

Mora Armatur

Mora One Miniprofil, krom
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Classic
3 dämpade lådor
Övriga skåp med sidohängd lucka
kan bytas ut till fullutdragslåda som
tillval.

Diskbänkskåp med källsorteringslåda Ängsö

VISSTE DU ATT...
Mora MMIX kombinerar en
formskön och ergonomisk design
med en energieffektiv insida.
Utvecklad med fokus på låg
energiförbrukning och långsiktig
miljöhänsyn. Blandarna är ESSmärkta, blyfria och dessutom
energi- och vattenbesparande.

Hörnbänkskåp,
grundutförande

Lådor, tillval
Vedum

Takbelysning, grundutförande
Fagerhult

Vedum

Mora Inxx ll soft, mattsvart
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Mora Inxx ll soft, polerad mässing
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Fagerhult Discovery
EVO 57752

Bänkbelysning, grundutförande
Diskho, grundutförande

Intra Horizon HZ815
2 hoar, utan avställningsyta,
passar till skåpbredd 800 mm,
underlimmad

Diskho, tillval

Intra Horizon HZ615
1 1/2 ho, utan avställningsyta,
passar till skåpbredd 600 mm,
underlimmad

Intra Frame 520
1 stor ho utan avställningsyta,
passar till skåpbredd 600 mm
och 800 mm, underlimmad

Vedum
Hyllskåp med hel lucka

Fullutdragslådor
Funktionellt dubbelsidigt plåtlådsystem
i vitt med fullutdragslådor. Den sista
delen är självstängande och har inbyggd
dämpning. Lådbredd 400, 500 alternativt
600 mm.

Led, antal anpassas efter kök

Diskhon är underlimmad
i laminatbänkskiva

20

Brf Mälarparken, Södertälje

Brf Mälarparken, Södertälje

21

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Kakel, grundutförande

Kakel, tillval
Centro

Allt kakel monteras med rak sättning i grundutförandet.
Som tillval kan sättning i halvstensförband väljas.

Centro

Rak sättning,
grundutförande

1/2 förband,
tillval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Gäller ej storlek
30x60 cm.

Soul Vit blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm
stående sättning med med silvergrå fog

Skärgård Beige
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Skärgård Grå
30x60 cm
stående sättning med grå fog

Skärgård Svart
30x60 cm
stående sättning med mörkgrå fog

Cararra blank
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Cararra matt
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Kakel, tillval
Centro

Soul Vit blank
15x15 cm
med silvergrå fog

Soul Vit matt
15x15 cm
med silvergrå fog

Paris Fasad Vit Blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Soul Vit blank
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Soul Vit matt
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

London Varmbeige
7,5x30 cm
med grå fog

London Grå
7,5x30 cm
med grå fog
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Himmel vitgrå
30x60 cm
stående sättning med med silvergrå fog

Vackert kakel
som låter dig sätta
stilen i köket
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STANDARD
GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Underbyggd diskmaskin ESF5206LOW

× Öppnar luckan för att torka disken – Med AirDry förbättras

Vitvaror i kök
Häll, grundutförande
Electrolux

Ugn, grundutförande

med stängda lucksystem.
Effektiv
diskning av den smutsigaste disken – Intensivprog
×
väldigt smutsig disk
× Snabbt och effektivt resultat – 30 minuters program för sn
× Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3
upp till 3 timmar

Mikro, grundutförande

Electrolux

Electrolux

×Panel med symboler
×Diskmaskin med

autosensor som justerar
salt & sköljmedel
tid och vattenmängd
×Vattensäkerhet: Hel
botten och flottör
×Torksystem: AirDry
Färg
Vit
Ljudnivå, dB(A)
Familj
Kapacitet IEC-kuv
Vattenförbrukning
9.9 / 2772
Energi/Disk/Tork
QuickSelect
Typ av bestickkor

Se även
separat bilaga
från Electrolux

HOI630MF

EKB000W

Kyl/frys, grundutförande
Gäller i 2 RoK

Kyl, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK

Electrolux

Electrolux

KMFE172TEW
Placering i väggskåp

Frys, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK

×Senare start 3 timmar
×Indikator för påfyllning av

KMFE264TEW
Placering i högskåp

Diskmaskin, grundutförande

Spisfläkt, grundutförande

Electrolux

Franke

Electrolux

Underbyggd diskmaskin ESA12100SW
× Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.
upp till Spirit
tre gånger
bättrevit
med naturligt luftflöde
1221B-10,

× Torkar tre gånger bättre med AirDry – Vår smarta AirDry-te
som torkar disken perfekt.

× Med dubbla spolarmar når vattnet överallt – Med dubbla s

hela diskmaskinen.
Spisfläkt,
Ett halvtimmesprogram för snabb och
Snabb
och effektiv –tillval
×
Franke
– Med PerfectFit-gångjärn går
Enkel
installation,
PerfectFit
×
enkelt och det blir snyggt.

ESF5206LOW
Bredd 60 cm

ESA12100SW
Bredd 45 cm

×Panel med symboler
×Indikator för påfyllning av
salt & sköljmedel
Torksystem:
AirDry
×
start 1221B-10,
3 timmar rostfri
×Vattensäkerhet: Hel
×SenareSpirit
botten och flottör
Spolarm
i taket
×

Färg
Familj
Vattenförbrukning
QuickSelect
LNT4TE33W2

KRS2DE39W

Vit
9.9 / 2772

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuv
Energi/Disk/Tork
Typ av bestickkor

KUT5NE26W
Mer information om de vitvaror du kan välja mellan finner du i den separata vitvarukatalogen
Vitvaror utvecklas och förbättras ständigt och därmed kan vitvarumodellerna komma att förändras något
från det att du köper lägenheten till att den står färdig. Om någon modell utgår kommer den att ersättas av
den efterträdande, uppdaterade modellen. Ditt pris kommer dock alltid att vara detsamma.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitvaror i kök

Kyl/frys rostfri, tillval
Gäller i 2 RoK

Kyl rostfri, tillval
Gäller i 3-4 RoK

Frys rostfri, tillval
Gäller i 3-4 RoK

LNT4TE33X2

KRS2DE39X

KUT5NE26X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Häll, tillval
Electrolux

Se även
separat bilaga
från Electrolux

HKB650BMF

Ugn rostfri/svart, tillval
Electrolux

Mikro rostfri/svart, tillval
Electrolux

KMFE172TEX

KMFE264TEX

CKB400X

Diskmaskin rostfri,
tillval

Diskmaskin integrerad,
tillval

Electrolux

ESF5512LOX
Bredd 60 cm
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Electrolux

ESS42200SX
Bredd 45 cm
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EEQ47215L
Bredd 60 cm
(lucka enligt val i kök)

EEA22101L
Bredd 45 cm
(lucka enligt val i kök)
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BADRUM

En plats för lugn och ro
Få andra rum i ett hem kan kännas lika privata
och utgöra en personlig fristad på samma sätt
som badrummet. Därför är det viktigt att ett
badrum känns inbjudande och fräscht.

28

Här får du en bra start på dagen
Badrummet är en plats där man mer än någon annanstans i
hemmet kan få vara för sig själv en stund. En uppiggande dusch
på morgonen eller en lång, avslappnade dusch på kvällen. I
badrummet både börjar och avslutar du din dag och därför
kan det vara skönt att badrummet är inbjudande, fräscht och
hemtrevligt.

Inredning i tidlöst vitt
Väggarna i ditt badrum är kaklade med ett klassiskt vitt kakel för
en stilren känsla och du kan som tillval välja mellan olika färger
på både kakel och golvklinker. Inredningen kommer från Vedum,
bland annat en praktisk kommod med luckor i tidlöst vitt. Som
tillval kan du välja mellan olika kulörer på såväl kommod som
spegelskåp.

Utrustat för en bekväm vardag
Samtliga lägenheter kommer utrustade med tvättmaskin och
torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin/torktumlare
från Electrolux i de mindre lägenheterna.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum
Kommod, grundutförande

Kommod, tillval

Vedum

Handtag kommod,
grundutförande

Vedum

WC-stol, grundutförande

Spegelskåp, grundutförande

IFÖ

Vedum

Vedum

59069 Krom
Nittorp

Free 615, vit F20
Kommod med 2 luckor
inkl. tvättställ i porslin.
Bredd 615 mm.

Free 615, vit F20
Kommod med 2 fullt utdragsbara
lådor med dämpning, inkl. prylfack
i övre lådan och tvättställ i porslin.
Bredd 615 mm.

Kommod och
spegelskåp går
att välja i kulör

Välj din favoritfärg!

Spegelskåp Bas 600, vitt
Bredd 600 mm med en dubbelsidig
spegellucka, inkl. glashyllor, dämpad
stängning och LED-belysning Nittorp

Toalettpappershållare,
grundutförande

Tillval kommod och spegelskåp går att få i nedan kulörer.

Byggbeslag

F44 Grå

Tvättställsblandare,
grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX B5
Krom,
med pushdown-ventil
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F49 Betonggrå

F58 Varmgrå

Push down-ventil,
tillval

Mora Armatur

Mora MMIX Tronic
Krom

Toalettpappershållare,
tillval
Byggbeslag

Klädkrokar,
grundutförande

Klädkrokar,
tillval

Byggbeslag

F79 Sandbeige

Tvättställsblandare,
tillval

Mora Cera B5
Krom

Ifö Sign 6860
Golvstående, höjd 42 cm
med mjukstängande sits

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Handdukshängare,
grundutförande

Handdukshängare,
tillval

Byggbeslag

Byggbeslag

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Mora Armatur

Mora Inxx ll
sharp small
Krom

Push down-ventil
Krom

Lättmonterade och självhäftande beslag,
överlämnas i samband med tillträde.

Brf Mälarparken, Södertälje
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum
Duschväggar, grundutförande

Klinker golv,
grundutförande
Centro

Elektrisk handdukstork,
grundutförande

INR

Pax

Klinker golv, tillval
Centro

Belysning,
grundutförande
Fagerhult

Bas Lerhamn Mörkgrå
10x10 cm, mörkgrå fog

Skärgård Grå
15x15 cm
med grå fog

Skärgård Beige
15x15 cm
med grå fog

Carrara matt
15x15 cm
med grå fog

Nero Marquina Matt
150x150 mm
med mörkgrå fog

Skärgård Svart
15x15 cm
med mörkgrå fog

Skärgård Vit
15x15 cm
med grå fog

Fagerhult Discovery
EVO 57752

TR65
Krom

Helkaklat
och lättskött
badrum

INR Basic Dawson
90x90 cm, raka dörrar i klarglas, blank profil

Duschset och blandare,
grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX Shower
kit 160c/c
Krom/svart
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Duschset och blandare,
tillval
Mora Armatur

Mora INXX II Shower
kit 160 c/c
Krom

Takdusch och blandare,
tillval
Mora Armatur

Mora MMIX Shower
System kit
Krom/Svart

Mora Inxx ll Shower
system kit
Krom

Inspirationsbild från Vedum
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GRUNDUTFÖRANDE

Inredning badrum
Kakel vägg, grundutförande
Centro

Rak sättning,
grundutförande

Vit blank
20x40 cm med silvergrå fog

Kakel vägg, tillval
Centro

Vit matt
20x40 cm med silvergrå fog

Vit Blank
30x60 cm med silvergrå fog

Vit Matt
30x60 cm med silvergrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm med silvergrå fog

Skärgård Beige
30x60 cm med grå fog

Skärgård Grå
30x60 cm med grå fog

Skärgård Svart
30x60 cm med mörkgrå fog

Centro Carrara Matt
30x60 cm med silvergrå fog
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GRUNDUTFÖRANDE

Inredning badrum

Bänkskiva, grundutförande
Vedum

Väggskåp, grundutförande
Vedum

Tvättmaskin och torktumlare gäller i alla 2 RoK om 59 kvm samt 3-4 RoK.
Övriga bostäder inreds med kombimaskin.
Kombimaskin,
grundutförande
Electrolux

Tvättmaskin,
grundutförande
Electrolux

Torktumlare,
grundutförande
Electrolux

Utrustat för
en bekvämare
vardag!

Vit, laminat
Placering ovan tvättmaskin
och torktumlare alt.
kombimaskin.
Lucka Elsa Vit
Placering ovanför bänkskivan i bad,
700x600 mm med push to open,
omfattning enligt lägenhetsblad

EW7W5268E5

EW2F2027R1

EW2H328R3

Kombimaskin, tillval

Tvättmaskin, tillval

Torktumlare, tillval

Electrolux

EW7W6661S7
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Electrolux

EW8F7669Q7

Electrolux

EW9H779P9
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GRUNDUTFÖRANDE

Inredning WC
Tvättställ, grundutförande
Vedum

Kakel vägg, grundutförande
Centro

Klinker golv, grundutförande
Centro

Push down-ventil,
tillval
Mora Armatur

Kommod, tillval

Spegelskåp, grundutförande

Vedum

Vedum

Vit blank
20x40 cm med silvergrå fog

Toalettpappershållare,
grundutförande

Free tvättställ 415
Vitt i porslin med bultkit

Byggbeslag
Free 415
med lucka Bas 400

Bas Lerhamn Mörkgrå 10x10 cm
med mörkgrå fog

Toalettpappershållare,
tillval
Byggbeslag

Klädkrokar,
grundutförande

Push down-ventil
Krom

Klädkrokar,
tillval

Byggbeslag

Bas 400 Vit
med LED-belysning Nittorp

Välj din favoritfärg!

Base 200
Polerad rostfri

Tillval kommod går att få i nedan kulörer.

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Base 200
Svart

Lättmonterade och självhäftande beslag, överlämnas i samband med tillträde.

F44 Grå

F49 Betonggrå

F58 Varmgrå

F79 Sandbeige

WC-stol, grundutförande
IFÖ

Tvättställsblandare,
grundutförande
Mora Armatur

Belysning, grundutförande
Fagerhult

Tvättställsblandare,
tillval
Mora Armatur

Fagerhult Discovery
EVO 57752

Mora MMIX B5
Krom,
med pushdown-ventil
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Mora Cera B5
Krom

Mora MMIX Tronic
Krom

Mora Inxx ll sharp
small
Krom

Ifö Sign 6860
Golvstående, höjd 42 cm
med mjukstängande sits
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ÖVRIGA YTOR

Hem för bekväma liv
I Brf Mälarparken har vi satsat på att skapa
moderna och välplanerade hem, alla med
generös balkong eller uteplats.

Det finns många detaljer i inredningen som hjälper till att skapa
hemkänsla. Färg på golv och väggar inte minst. För oss är alla
val i ditt hem lika viktiga. Vi tänker alltid på vem som ska bo
i bostaden och ställer oss frågan: ”Skulle jag trivas i det här
hemmet?” Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt väg.

Ljusa ytor
Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående
mattlackad ekparkett på golven. Ek är en bra grund i ditt hem,
ett behagligt naturmaterial som skapar en ombonad känsla.
De vita väggarna gör hemmet ljust. Som tillval kan du välja
bland olika nyanser på golv.

Bra förutsättningar
Innerdörrarna kommer släta vita som grundutförande och
likaså garderoberna, linneskåp och städskåp är vita.
Det fina grundutförandet i våra bostäder ger dig goda
förutsättningar att skapa ditt personliga hem.

GRUNDUTFÖRANDE

Inredning övriga ytor
Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Golv, grundutförande
Kährs

Golv, tillval
Kährs

Handtag,
grundutförande

Svanenmärkt
golv från
Kährs

Byggbeslag

Ek Como
3-stav, 15 mm,
mattlackad

Ek Taranto
3-stav, 15 mm,
mattlack, vit

Ek Vigo
1-stav, 15 mm,
mattlack, mikrofas, vit

Hoppe Stockholm

Hatthylla
grundutförande

Easy GW
Slät yta i vit kulör,
NCS S 0500-N, lätt kärna

Style 03
Spegeldörr i vit kulör,
NCS S 0500-N, lätt kärna

BB96 Grå, ek

Innerdörrar med vit karm, vita släta fabriksmålade foder med synlig spik i grundutförandet.
Tröskelplatta i ek eller likvärdig.

Målad vägg,
grundutförande

Fönsterbänk,
grundutförande

Sockel,
grundutförande

NCS 0500-N
Glans 7

Azul
Natursten,
blankpolerad

Vit
NCS S 0500-N

Till/frånvalsvägg är möjligt tillval enligt bofaktablad.
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Dimmer för
LED-lampor
finns som tillval
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Garderober, grundutförande

Linneskåp, grundutförande

Städskåp, grundutförande

Höjd 2100 mm
Lucka Elsa F20 vit, målad slät
handtag 31016 rostfritt

Höjd 2100 mm
Lucka Elsa F20 vit, målad slät
handtag 31016 rostfritt

Höjd 2100 mm
Lucka Elsa F20 vit, målad slät
handtag 31016 rostfritt

Vedum

Vedum

Vedum

Garderober, linneskåp och städskåp ingår enligt planlösning. Inredning enligt tillvalslista.

Smidigare förvaring
med påbyggnadssystem

Hylla

Bärlist

Hängskena

Vi sätter upp grunden som du sedan
kan bygga på och forma så att det
passar dina behov.
Inredning i klädkammare,
grundutförande enligt bofakta
Inredning Pelly med hängsystem.
Bärlist, hängskena, hylla, klädstång
och konsol.
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ANTECKNINGAR
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