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Det är du som ska trivas här
Vi på Peab vill ge dig alla förutsättningar att forma ditt hem så 
som du vill. Allt för att du ska trivas. Varje dag. Därför ger vi dig 
möjligheten till flera personliga val. Inredningsval som sätter 
känslan för hur det ska kännas just hemma hos dig.

Vad väljer du?
Alla material och detaljer har vi valt med omsorg. Sedan är 
det upp till dig att finjustera så att det verkligen känns som 
du. Kulören på väggarna, luckorna i köket, kanske vill du byta 
färg, välja andra beslag eller ha en annan typ av bänkskiva. 
Fundera också på om vitvarorna ska vara rostfria eller vita 
och vilken färg kaklet i badrummet ska ha. 

Du blir först
Du blir den första att tassa över parketten som breder ut sig 
genom lägenheten, slå dig till ro på balkongen med en kopp 
rykande kaffe och forma lägenheten till ditt hem. Här bor du 
i ett luftigt och ljust hem, med öppna ytor, hög miljöstandard 
och stilrena inredningsval. Vi är med dig hela vägen till 
inflyttning och kommer göra allt för att du ska trivas. 
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MILJÖ

I Brf Treudden bygger vi 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 Treudden 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.

Välj bland miljövänliga material

Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja Skogsgrön)
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KÄHRS, golv
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. Tillverkningsprocess utan lösningsmedel 
och en läggningsmetod som garanterar ett perfekt resultat utan lim. 

SWEDOOR, innerdörrar
Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) producerar och levererar högkvalitativa 
dörrlösningar till i första hand de skandinaviska länderna. Med ett starkt fokus på 
att utveckla, producera och marknadsföra lösningar för varje marknadssegment, 
lever vi upp till vårt viktigaste värde - pålitlighet.

INR, duschdörrar
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. Svanenmärkt.

CENTRO, kakel och klinker 
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.

SIEMENS, vitvaror
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.

Några av våra leverantörer

VEDUM, kök
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.
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Hemmets hjärta
Vi har alla känt den. Dragningskraften till köket. Så många 
middagar och fester med nära och kära, där köket förr eller 
senare blir den självklara mittpunkten. Men också stunderna 
varje dag. Frukost, lunch, middag. Att starta dagen här, 
sprida dofter med nya recept eller smyga in för den där 
kvällsmackan fast klockan är sent. 

Där man vill vara
Här i ditt nya hem blir köket naturligt en social och central plats. 
Den öppna planlösningen, de snygga luckorna och de moderna 
vitvarorna är typiskt sådant som gör att du tycker om att vara 
här varje dag. 

KÖKET
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Vi erbjuder uppdaterade kök med inredning från Vedum
och vitvaror från Siemens. 

Du bestämmer
Valet av kökslucka, kulören, genomtänkta beslag och en 
bänkskiva som kanske smälter in eller sticker ut. Använd 

tillvalen för att skapa uttrycket som verkligen är du. 
Oavsett vad du gillar blir det en fin mix av funktion och 
trivsel. 
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Inredning i kök

Luckor, grundutförande
Vedum

Luckor, kostnadsfritt val
Vedum

Agnes Vit F20
Målad lucka av 16 mm 
MDF-board med frästa spår 

Luckor, tillval
Vedum

Luckor, tillval
Vedum

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

Nora Grå
Melaminbelagd lucka av 
16 mm fukttrög MDF

Stina Varmgrå F58
Målad lucka med 19 mm 
MDF-board med ram och 
allmogespegel

Annika F20 Vit
Målad lucka av 19 mm 
MDF-board med fasad 
kant

I originalutförande ingår lådor med fullutdrag och gasdämpad stängning, väggskåp har luckdämpare.
Säkerhetsspärr på kniv och källsorteringslåda. Sockel följer lucka.

Stommen är Svanenmärkt

Liv Ask
Fanerad lucka av 20 mm 
spånskiva med en 
överfanerad 3 mm massiv 
träkant runt hela luckan

Liv Ek
Fanerad lucka av 20 mm 
spånskiva med en 
överfanerad 3 mm massiv 
träkant runt hela luckan
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KÖKET

Välj ur ett brett
utbud från Vedum

Oavsett kulör har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Självklart är det
miljövänliga färger utan kadmium och bly. Rengör den målade luckan med fuktig trasa
med milt rengöringsmedel. Eftertorka med vattentrasa och till sist med torr trasa.

F44 Grå

F78 Mellangrå F79 Sandbeige F82 Åskblå F84 Skogsgrön

F58 Varmgrå F59 Antracitgrå F70 Svart

Välj din favoritfärg som tillval 
Lucka Agnes och Maja finns i nedan kulörer.

Vitrinskåp, inredningsval
Lucka Agnes vit, Maja vit och Stina varmgrå går det att välja vitrinluckor som tillval.
Vitrinskåp inkl. belysning och glashyllplan. 
Vitrinskåp går att få i matchande kulör till köket om du väljer annan färg på luckan.

Maja VitAgnes Vit Stina Varmgrå

Vitrinlucka syns i bakgrunden på ovan bilder.
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Inredning i kök

Inspirationsbild från Vedum

Handtag, grundutförande
Vedum

Handtag, tillval
Vedum

31202 Förnicklad
cc 128 mm

31007 Vitt
cc 128 mm

31013 Svart/krom
cc 128 mm

31207 Mässing
cc 128 mm

31016 Rostfritt
cc 128 mm

31003 Rostfritt
cc 128 mm

31131 
Krom

31149 
Vitt

31148
Rostfritt

31137 
Tenn

Vilken stil 
passar dig bäst?
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KÖKET

Bänkskiva, grundutförande
Vedum. Laminat, rak framkant.

Bänkskiva, kostnadsfritt val
Vedum. Laminat, rak framkant.

7503D
Lava twist

6216D 
Black Brazil

3006 
Carrara Marble

2005 
Natural Hamilton Oak

3012 
Tivoli

4371D 
Dark Mountain Oak

Bänkskiva i laminat, tillval
Vedum. Rak framkant. Exempel:

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Vedum

Laminat är 
ett tåligt och 

flexibelt material

3008 
Urban Style

2006 
Grey Sonoma oak

9477F
Marfil cream

Calypso
Komposit

Noble Grey
Komposit

Frosty Carrina
Komposit
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Intra Horizon HZ815 
Passar till skåpbredd 800 mm

Intra Horizon HZ615
Passar till skåpbredd 600 mm

Intra Omnia 97SXLF

Mora MMIX K5 

Diskhon är underlimmad i 
laminatbänkskiva.
Om du väljer bänkskiva i 
komposit som tillval 
kommer diskhon planlimmad. Underlimmad Planlimmad

Diskho, grundutförande
Intra. Bredd enligt bofakta.

Blandare, grundutförande
Mora armaturer

Diskho, tillval
Intra. Bredd enligt bofakta.

Intra Frame FR520

Intra Omnia 78DF

Fläkt, grundutförande
Franke

Franke 392-10
Vit, utdragbar

Inredning i kök
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KÖKET

Kakel, grundutförande
Centro

Kakel sättning, grundutförande

Kakel, kostnadsfritt val
Centro

Kakel, tillval
Centro

Kakel, glaserat tegel, tillval
Centro

Soul Vit blank
10x20 cm

Soul Vit matt
10x20 cm

Paris Vit blank
10x20 cm, fasad

Ceramica Bianca
5x20 cm

Rak sättning

Ceramica Beige
5x20 cm

Ceramica 
Grigio Medio
5x20 cm

Allt kakel sätts i rak sättning med ljusgrå fog i grundutförandet. Som tillval kan sättning i förband väljas.

Kakel sättning, tillval

1/2 förband

Dämpade luckor, 
grundutförande
Vedum

Dämpade lådor,
grundutförande
Vedum

Diskbänksskåp, 
grundutförande
Vedum

Vit blank
15x15 cm

CERAMICA, CENTRO
är strängpressade kakelplattor med en 
fantastiskt vacker glasyr. Eftersom serien
tillverkas delsvis för hand blir resultatet 
att plattorna skiftar en aning i form, och 
i fallet med den grå färgen, även i nyans.

Källsortering till fullutdragslåda. 
Dämpning ingår i 80 cm skåp
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Vitvarorna i kök

I Brf Treudden har vi tagit fram ett fint urval av Siemens vitvaror att välja bland. 
Modellerna byts ut och förbättras ofta flera gånger per år, därför har vi valt att bifoga 
en separat tillvalskatalog från Siemens så att vi alltid har de senaste och mest 
moderna vitvarorna att erbjuda. I den hittar du all information om produkter och 
detaljer kring de vitvaror som ingår i grundutförandet och som finns som tillval.

Moderna
vitvaror från

Siemens
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KÖKET
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Börja och avsluta dagen rätt
Badrummet är en viktig plats för att vakna på morgonen. 
Här finns alla förutsättningar för att lägga grunden till en riktig 
bra dag. 

Sköna klinkers att sätta fötterna på. Ta en skön, varm dusch 
som får dig att vakna till liv varje dag. Smidiga utdragslådor 

i kommoden och spegelskåp ger dig gott om plats för allt du 
behöver. 

Badrum man vill stanna kvar i
Modern tvättmaskin och torktumlare från Siemens som står 
redo att jobba. Och stilrent kakel på väggarna. 

BADRUM / WC / DUSCH
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Trivsamt och lättskött. Alla 3:or och 4:or har dessutom en 
extra WC.

När du gör dina val ska du utgå från dig. Och skapa en miljö 
som du tycker om att vara i, från morgon till kväll. 

Alla 3:or
och 4:or har 
en extra WC
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Inredning i bad

Viskan Solid, Premium White
Kommod 60 cm med 2 lådor 
och push-öppning, inklusive vitt 
tvättställ

Stilren kommod
från INR med 
rymliga lådor

Kommod, grundutförande
INR

Kommod, tillval
INR

Viskan Grand Solid, Premium White
Kommod 615 mm med 2 lådor
inklusive vitt tvättställ

Viskan Solid, Still Grey
Kommod 615 mm med 2 lådor
inklusive vitt tvättställ

Viskan Solid, Black Oak
Kommod 615 mm med 2 lådor
inklusive vitt tvättställ

Tvättställsblandare, 
grundutförande
Mora armaturer

Mora MMIX B5
med push down-ventil
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BADRUM

Stage 60, Premium White
med ovanbelysning 
och eluttag 230V

Stage 60, Still Grey
med ovanbelysning 
och eluttag 230V

Stage 60, Black Oak
med ovanbelysning 
och eluttag 230V

Spegelskåp, grundutförande
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Spegel, tillval
INR

Feel 60 
med LED-belysning

Handtag till kommod, 
tillval
INR

Handtag
A Add Krom
B Add Vit, matt
C Add Svart, matt
D Spark, mässing

A

D

B

C

Handdukstork, 
grundutförande
PAX

PAX Climb 
50x100 cm, krom



20 Brf Treudden, Västerås

Inredning i bad

Duschvägg, grundutförande
INR

Duschvägg, tillval
INR

LINC Niagara, klart glas
90x90 cm med rundade dörrar och profiler i 
blankpolerad aluminium och grepp-handtag

LINC Angel, klart glas
90x90 cm med raka dörrar och profiler i 
blankpolerad aluminium och grepp-handtag
Möjligt tillval i mån av plats

Alla duschdörrar är Svanenmärkta från INR
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Toalettappershållare, 
grundutförande

Belysning i tak,
grundutförande

Belysning i tak,
tillval

Duschset, grundutförande
Mora armaturer

Wc-stol, grundutförande
Ifö

Takduschset, tillval
Mora armaturer

Handdukshängare, 
grundutförande

Klädkrok, 
grundutförande

blank 4-krok, blank 2-krok, blank

Krokar och toalettpappershållare monteras med dubbelhäftande tejp.

Mora MMIX Shower 
system kit

Mora MMIX shower kit, 
Mora MMIX T5  
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Inredning i bad

Kakel, grundutförande
Centro

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, kostnadsfria val
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm

Skärgård Vit
15x15 cm

Skärgård Vit
30x60 cm 

Skärgård Grå
30x60 cm 

Skärgård Svart
30x60 cm 

Skärgård Svart
15x15 cm

Kakel, tillval
Centro

Kakel, tillval
Centro

Paris, fasad vit blank
10x20 cm

Vit blank
25x40 cm, 
liggande rak sättning
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BADRUM/KLÄDVÅRDSRUM

Vitvaror i bad/klädvårdsrum

I Brf Treudden får alla lägenheter tvättmaskin och
torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin / 
torktumlare från Siemens. Vi erbjuder även tillval på 
samtliga vitvaror. 

Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta 
flera gånger per år, därför har vi valt att bifoga en 
separat tillvalskatalog från Siemens så att vi alltid 
har de senaste och mest moderna maskinerna att 
erbjuda. I den hittar du all information om produkter 
och detaljer kring de vitvaror som ingår i grund-
utförandet och som finns som tillval.



24 Brf Treudden, Västerås

Väggskåp, grundutförande
Vedum

Bänkskiva, grundutförande
Vedum

Bänkskiva, kostnadsfria val
Vedum

Lucka Maja Vit F20
Ovan tvättmaskin och 
torktumlare, enligt bofakta. 
Push-funktion ingår.

7487D
Zeus Silver
Laminat med rak kant, ovan 
tvättmaskin och torktumlare

W450D
Vit

6001 
Ceramic Antracite

Inredning klädvårdsrum
Gäller ej i lägenhet 2 RoK (49 kvm)

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, kostnadsfria val
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm

Skärgård Vit
15x15 cm

Skärgård Svart
15x15 cm

Väggar, grundutförande
Vävade och våtrumsmålade 

Utrustat för
en bekväm 

vardag
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Inredning Klädvårdsrum
I grundutförande ingår bärlist över hel vägg, 2 hängskenor, 1 hyllplan 60 cm och 1 klädstång 60 cm
Observera att bild är endast för inspiration.

KLÄDVÅRDSRUM

Smidigare förvaring med påbyggnadssystem. 
Vi sätter upp grunden som du sedan kan bygga på och forma så att det passar dina behov. Inredning med hängsystem. 

Hylla

Bärlist

Hängskena »

 »

 »
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Inredning Wc/dusch och extra Wc
Extra Wc ingår enligt bofakta

Viskan Grip, Premium White
Kommod 40 cm, underdel
med lucka och integrerad grepplist

Feel 40
med LED-belysning

Kommod, grundutförande
INR

Spegel, grundutförande
INR

Kakel, grundutförande i Wc/dusch
Centro

Kakel, grundutförande
i extra Wc
Centro

Vit blank 20x30 cm, 
liggande rak sättning

Paris, fasad vit blank
10x20 cmVit blank

15x15 cm

Kakel, tillval
i Wc/dusch
Centro

Duschdraperistång, grundutförande enligt bofaktablad

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, kostnadsfria val
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm

Skärgård Vit
15x15 cm

Skärgård Svart
15x15 cm

Toalettpappershållare 
och krokar lika bad, se sid. 21

I Extra Wc sätts kakel som stänkskydd mellan 
kommod och spegel. Väggar i övrigt är vävade 
och våtrumsmålade.

Duschset, grundutförande
Mora armaturer

Mora MMIX shower kit, 
Mora MMIX T5  

Takduschset, tillval
Mora armaturer

Mora MMIX Shower 
system kit
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Alla 3:or
och 4:or har 
en extra WC
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ÖVRIGA YTOR

Detaljerna som skapar helheten
I Brf Treudden har vi satsat på moderna, luftiga och 
välplanerade hem där det är lätt att trivas. Dessutom bjuder 
ditt nya hem på skön utemiljö i form av generösa balkonger 
och uteplatser. Alltså, goda förutsättningar för ett bekvämt 
och enkelt liv. Hemmet blir ljust och lättmöblerat med 
genomgående mattlackad ekparkett och vitmålade väggar 
i hall, vardagsrum, sovrum och kök. 

Vad väljer du?
Vi har skapat en fin grund. Nu är det upp till dig att finslipa de 
allra sista detaljerna så att det blir precis så som du vill ha det. 
Innerdörrar med eller utan spegel? 

Fundera på om du vill ha de mattlackade ekgolven som 
vi valt som standard, eller om du föredrar något av våra 
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tillvalsalternativ, som vitpigmenterad eller gråbrun parkett. 
Vilken nyans ska väggarna ha? Som inredningsval kan du välja 
valfri NCS-kulör.

Våga göra ditt hem personligt. Du är du som ska njuta här varje 
dag. Och det är med detaljerna du skapar helheten för hur det 
ska kännas när man kliver innanför dörren hemma hos dig.

Vi hoppas
att du ska
trivas här!
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Inredning Övriga ytor

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

Unique 01L
spegeldörr i vit kulör  
NCS S 0500-N, massiv 
ljudisolerande kärna

Unique GWA130
spegeldörr i vit kulör   
NCS S 0500-N, massiv 
ljudisolerande kärna, 
fönster i sandblästrat glas

Släta, vita karmar och foder samt mattkromade beslag i grundutförandet.

Handtag innerdörrar, 
grundutförande

Fönsterbänk, 
grundutförande

Kapphylla, 
grundutförande

Sockel
grundutförande

Hoppe Stockholm 

Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

BB82 
Krom / vit

Azul Cascais
Natursten

Vit NCS 0500-N
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ÖVRIGA YTOR

Golv, grundutförande
Kährs

Golv, tillval
Kährs

Ek Cinder

Ek Taranto

Ek Crisp

Pigmenterad och 
mattlackad 1-stav i en 
varm, gråbrun ton. 
Får innehålla stora kvistar, 
sprickor och inslag av 
ytved. Borstad med 
mikrofasade kanter.

Vitpigmenterad och
mattlackad 3-stav i 
natursortering. 
Måttliga färgvariationer 
och kvistar.

Vitpigmenterad och 
mattlackad 1-stav med 
bas på ekens alla naturliga 
färgvariationer. Får innehålla 
stora kvistar. Borstad med 
mikrofasade kanter.

Vägg, tillval
Målat, exempel på kulörer:

NCS S 0500-N VIT

Ek Verona

Ultra mattlackad 2-stav i
naturlig ekton. Varje bräda 
har borstats noggrant för att 
locka fram nyanserna i träet.

NCS S 3000-N
Grå 

NCS S 1502-Y
Antikgrå

S 2502-Y
Varmgrå

Ek Como

Mattlackad 3-stav 
i natursortering. 
Måttliga färgvariationer 
och kvistar.

Vägg, grundutförande
Målade vita direkt på gips/betong 
(alla väggar målas i samma kulör)

Enkel målningsbehandling 
i klädkammare.
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Detaljerna för Övriga ytor

Elsa, F20 vit, 16 mm målad 
mdf lucka, höjd 210 cm

Elsa, F20 vit, 16 mm målad 
mdf lucka

Elsa, F20 vit, 16 mm målad 
mdf lucka

31217, rostfritt

Garderober placeras enligt bofakta och ändras ej. Monteras i vägg p g a tipprisk.
I klädkammare är det synliga installationer i taket.

Garderober, grundutförande
Vedum

Handtag garderober,
grundutförande
Vedum

Linneskåp, grundutförande
Vedum

Städskåp, grundutförande
Vedum

Lättmöblerade
hem med ljus

inredning
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ÖVRIGA YTOR
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TIPS FR ÅN VÅR A HANTVERK ARE 
OCH INREDARE

Här är några praktiska tips från våra proffs, som 
kan vara bra att tänka på när du ska göra dina 
inredningsval.

• Det är smart att från början göra tillval på sådant 
som är svårt att ändra i efterhand.

• Tänk på helhetsintrycket i ditt nya hem,  
blanda inte för många olika detaljer.

• Använd gärna den utvändiga färgsättningen som 
inspiration.

• Våga sätta din personliga prägel på tillval som är 
lätta att byta ut.
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Så gör du dina inredningsval

Inredningsträff
När du köpt en bostad får du möjlighet att välja inredning 
utifrån din egen  smak. Dina val görs tillsammans med vår 
kundansvariga under ett personligt möte. I god tid innan 
mötet skickar vi den information du behöver för att kunna 
göra dina val.

Välj mellan inredarens val och eventuella tillval
Som grundutförande finns ett antal olika val som ingår i 
priset och som bygger på inredarens tankar. Utöver dessa 
finns också ytterligare tillval att välja mellan och som 
kostar lite extra. Eventuella inredningsval som kostar extra 
faktureras 50 % direkt och resterande del vid din inflyttning.
Samtliga priser är inklusive moms. 

Det är de val som finns i den här broschyren – 
grundutförande och tillval – som du kan välja bland. 
Ändring av planlösningar, köksuppställningar och 
installationer är inte möjliga.

Gör din beställning i tid
Med tanke på att många produkter har långa leveranstider 
måste alla val vara gjorda innan projektets så kallade 
stopptid. Stopptiden är det sista datumet då det är möjligt att 
göra inredningsval. Fråga din inredningsansvariga om du är 
osäker på vilket stoppdatum som gäller.

Kontrollera din beställning
Efter att du gjort dina val får du hem en bekräftelse som du 
sedan skriver under och skickar tillbaka till oss på Peab. Det 
är viktigt att du kontrollerar din beställning noga eftersom 
den därefter är bindande. Om något inte stämmer behöver 
du omgående ta kontakt med din inredningsansvariga.

Automatisk uppgradering av vitvaror
Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller med 
förbättrade funktioner och justeringar av designen. 
När detta sker byter de i allmänhet även modellbeteckning.

Om detta blir aktuellt för någon av de tilltänkta produkterna 
för det här projektet levereras i så fall den nya modellen 
med motsvarande eller förbättrad funktion. För eventuella 
felaktigheter i vitvaruleverantörens produktbeskrivning 
ansvaras ej.

Allmänna förutsättningar för försäkringar och garanti
Arbetet ska utföras av oss på Peab som är totalentreprenör 
för att våra garantier och försäkringar ska gälla. Detta gäller 
såväl för grundutförandel som för eventuella tillval.

Övrigt
Det är inte möjligt att flytta eller ändra planlösningar, 
annat än de frånvalsväggar som redovisas i broschyren. 
De inredningsval som är möjliga att göra är de som vi visar 
i denna broschyr.

PRAKTISK INFORMATION

Vi hjälper dig att göra dina val. 
Kundansvarig ger dig råd
och stöd hela vägen.




