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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. 
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är 
underbar. I Brf Ekbacken bor du i ett lugnt
läge nära naturreservatet Bondberget.  
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 bostäder 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 ditt radhus 
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 Ekbacken och de tillvalsmöjligheter som finns i radhusen.

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!

VÄLKOMMEN

Välkommen till ditt nya hem i Brf Ekbacken.  
I broschyren hittar du de många inredningsval som 
du har möjlighet att göra i ditt nya radhus för att 
skapa ett personligt hem som passar just dig.
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NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Välj bland miljövänliga material Några av våra leverantörer

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.

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. Alla
duschdörrar vi erbjuder i Brf Ekbacken är
Svanenmärkta.

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.

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.

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. 

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.

ELECTROLUX VEDUM K ÄHRS

SWEDOOR INR CENTRO

Vitvaror

Innerdörrar

Kök

Duschdörrar och badrumsinredning

Golv

Kakel och klinker

ERFARENHET OCH KVALITET

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med  
låg energianvändning och låg miljö belastning 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 bostadsrättshus i Brf Ekbacken 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.
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ERFARENHET OCH KVALITET

Tips och råd när du inreder

Planera
Kom ihåg att du inreder för dig och dina behov. Fundera på 
vilken stil du trivs med och vad som är viktigt för dig. Inspiration 
kan du få av inredningsprogram, sociala medier och magasin. 
Det bästa är nog trots allt att utgå från dig själv, din smak och 
ditt liv. 

Sortera
Om du sorterar och organiserar före flytten så blir den både 
roligare och enklare. Hur mycket ska du ta med dig? Vilka saker 
gillar du mest? Vad kan du sälja eller skänka bort? Några grejer 
kan du säkert ge nytt liv genom att använda dem på nya sätt.

Harmoni
Att ha en röd tråd är ett smart sätt att variera inredningen 
men ändå få den att hänga ihop. Det kan vara en färg som 
återkommer eller en speciell typ av material som du gillar. 
Ha koll på viktiga mått ifall du springer på en matchande 
möbel eller något annat kul.

Färg
Låt dig inspireras av världens alla kulörer. En färg kan sätta 
stämningen i ett helt rum. Men den kan också lyfta fram något 
helt annat. En ljusgrå nyans på väggarna kan till exempel 
framhäva de vita snickerierna. Lek med färgerna. Du kan alltid 
måla om.

Belysning
Det är lätt att glömma hur viktigt det är med rätt belysning 
i ett hem. Ett tips är att försöka hitta rätt mix mellan 
allmänbelysning, punktbelysning och stämningsbelysning. 
Då får du med de viktiga delarna. Och vackra lampor är ju även 
en lysande inredningsdetalj.

Möbler
Tänk på att mindre ytor känns rymligare med nättare möbler. 
Och omvänt: har du gott om plats kan du låta soffan ta för sig 
ordentligt. Saknar du några möbler som ger bostaden det lilla 
extra lyftet? Glöm inte att du kan göra riktigt fina fynd i second 
hand-butiker. Patina får du 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.

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

Lycka till med
din nya bostad!

Att inreda en ny bostad kan vara något av det roligaste som finns. 
Men innan du börjar kan det vara bra att tänka lite på hur du vill ha det. 
Här kommer några tips som ger dig hjälp på vägen.
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Gör dina inredningsval enklare
Det är du som ska bo i din nya bostad. Så självklart får du sätta din 
personliga prägel på den. Det gör du i Tillvalsportalen. Där ser du 
vad som ingår, vilka val du kan göra och vad de kostar. Det är enkelt 
att testa olika inredningsalternativ. Så prova dig fram i lugn och ro.

Bostadens standardutförande ingår i priset och bygger på 
arkitektens och inredarens tankar. Vi förstår om du är nöjd 
med standardutförandet. Men om du vill så kan du göra flera 
spännande tillval så att din bostad passar just dina behov och 
din personlighet. De inredningsval som finns kan du läsa om i 
den här broschyren och i Tillvalsportalen.

När det börjar bli dags att göra inredningsval bjuder vi in dig  
till en inredningsträff med genomgång av Tillvalsportalen.  
Du får då tala med vår Sälj- och Kundansvarige som går  
igenom inredningsvalen tillsammans med dig och förklarar  
hur processen kommer att gå till. 

Det är i Tillvalsportalen du gör dina val. Här kan du testa tillval 
i 3D-miljö och se hur de passar ihop med varandra. Du ser 

också vad de kostar. Vi skickar ett e-postmeddelande med en 
aktiveringslänk. Sen är det bara att börja inreda!

När du har färdigställt dina inredningsval och kontrollerat att 
allt stämmer är det dags att lägga din beställning. Du slutför din 
order i Tillvalsportalen genom att signera med BankID.

Behöver du hjälp med Tillvalsportalen?
Om du vill prata med någon om dina val så kan du naturligtvis 
alltid ta kontakt med någon av våra Sälj- och kundansvariga. De 
finns här för att svara på dina frågor. Du kan också ställa frågor 
under Kontakta oss i Tillvalsportalen, så återkommer vi till dig 
så snart vi kan. 

DIN PERSONLIGA BOSTAD

Exempel på Rumsväljaren, där du väljer tillval i 3D-miljö

Bra att veta

Använd en uppdaterad webbläsare när du loggar in i 
Tillvalsportalen. Vi rekommenderar Google Chrome,  
Safari och Mozilla Firefox.

Priserna i Tillvalsportalen är skillnaden mellan standard-
utförande och de tillval du gör. Moms och arbetskostnad 
ingår i alla priser. Vi åtar oss inte att installera produkter 
köpta av någon annan än Peab Bostad.

Gör dina val i tid. Stopptiden bestäms utifrån projektets 
tidplan så att din bostad ska hinna bli färdig på utsatt tid. 
Du ser din stopptid i Tillvalsportalen. Om vi inte fått dina 
val i tid färdigställs bostaden i standardutförande.

Kom ihåg att din beställning är bindande (den upprättas 
mellan dig som köpare och Peab Bostad). Det betyder att 
du kan bli betalningsskyldig för beställda tillval även om 
du inte fullföljer köpet av bostaden.

För eventuella tillval betalar du en handpenning på  
50 % av kostnaden när du gör dina tillval. Resterande  
50 % betalas innan tillträde. Om summan av kostnaderna 
för dina tillval är lägre än 10 000 kr betalas istället hela 
beloppet inom 30 dagar.

Vi reserverar oss för modell-, färg- och materialbyten samt 
eventuella förseningar från leverantörer och eventuella 

felaktigheter i vitvaruleverantörens produktbeskrivning. 
Vitvaror kan uppgraderas till en modell med motsvarande 
eller förbättrad funktion utan föregående avisering. Detta 
beror på att leverantörer uppgraderar sina produkter med 
varierande intervall.

Arbetet ska utföras av Peab som är totalentreprenör för att 
våra garantier och försäkringar ska gälla. Detta gäller såväl 
för standardutförande som för eventuella tillval.

Jag hjälper dig att 
göra dina val!

Lena Ström
Kundansvarig 
0733-37 26 54
lena.strom@peab.se

Peab Bostad reserverar sig för tryckfel och att produktbilder kan 
avvika från verklig utformning. Peab Bostad förbehåller sig också 
rätten till förändringar på grund av exempelvis förändring av 
modellbeteckningar, utbud från leverantör eller utbud i sortimentet. 
Förändringar av denna art föranleder ej heller möjlighet till något 
ersättningsanspråk från köparen.
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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 

KÖK

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 grund-
utför ande med induktionshäll, ugn, kyl och frys alternativt  
kyl/frys, mikro och diskmaskin. Som tillval kan du välja utförande 
i rostfritt.
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

31016 rostfritt
cc 128 mm

31042 Rostfri lättrat
cc 128 mm

31041 Antik mässing lättrat
cc 128 mm

31040 Svart lättrat
cc 128 mm

Maja Vit F20
Målad slät

Grå
F44

Skogsgrön
F84

Åskblå
F82

Betonggrå
F49

Sandbeige 
F79

Lucka Maja, Alice och Agnes går även som tillval att välja i nedan kulörer:

Alice Vit F20
Målad med fräst profil

Agnes Vit F20
Målad med raka frästa spår

Bild bakom  
visa vitrinlucka

Nora grå
Melaminbelagd lucka av 
MDF med trästruktur.

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Mjukstängning ingår i 
skåp. Oavsett kulör har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. 
Självklart är det miljövänliga färger utan kadmium och bly.

Luckor, grundutförande
Vedum

Handtag, grundutförande
Vedum

Luckor, tillval
Vedum

Handtag, tillval
Vedum

Välj din 
favoritfärg!

Som tillval erbjuds lucka Maja, Alice och Agnes som vitrinlucka.

31035 Läder svart/krom
cc 128 mm

31036 Läder brun/krom
cc 128 mm

31071 Tenn
cc 64 mm
(på lådor)

31124 Tenn
Knopp
(på luckor)

Nedan handtag kan endast väljas i kombination:

Handtag i modern
och klassisk stil

Inspirationsbild från Vedum

31009 mässing
cc 160 mm
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Inredning kök

Vit W450D
Halvblank yta med 
svag struktur.

Tivoli 3012
Matt yta med stenstruktur, 
viss glans i strukturmönstret.

Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin 
skifferstruktur

Grey Sonoma Oak 2006
Matt yta med tydlig 
trästruktur, rustik karaktär.

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

Platinum Grey Twist 7505D
Yta med svag struktur, 
mellan matt och blank.

Inspirationsbild från Vedum

Ferro Grafite 9483F
Matt yta med svag sten-
struktur och låg reflektion.

Carrara Marble 3006
Förstärkt sidenmatt yta.

Urban Style 3008
Papperslen yta.

Natural Hamilton Oak 2005
Modern träyta med tydlig 
halvmatt struktur.

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla.

Virrvarr Antracit 6945F
Matt yta nästintill slät, 
mycket fin struktur.

Virrvarr Silver 6943F
Matt yta nästintill slät, 
mycket fin struktur.

Oyster
Kompositsten, blank

Negro Tebas
Kompositsten, blank

Noble Grey
Kompositsten, blank

Coastal Grey
Kompositsten, blank

Frosty Carrina
Kompositsten, blank

Moorland Fog
Kompositsten, blank

Tålig, snygg och 
lättskött laminat

Bänkskiva, grundutförande
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva i laminat, tillval
Välj ur Vedums sortiment (dock ej polaris/sidenmatt), i broschyr visas endast ett urval. 
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva i laminat, tillval
Välj ur Vedums sortiment (dock ej polaris/sidenmatt), i broschyr visas endast ett urval. 
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Vedum
Kompositsten, rak kant 30 mm

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Cento S68036
Matt yta med svag 
sandstruktur.

Marmo Roma S63014
En uttrycksfull stenyta 
med struktur. 

Kings Marble Green 
S68025
Matt yta med svag 
sandstruktur.
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Belysning, grundutförande
SG Armaturen

Belysning, tillval
Vedum

Lådor, tillval
Vedum

Diskho, grundutförande
Vedum

Diskho, tillval
Vedum

Intra Horizon HZ815 DM
2 hoar, utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva.
Passar till skåpbredd 800 mm.

Intra Frame 520
1 stor ho utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva, 
planlimmad vid val av bänkskiva i sten

Intra Linea 710
1 stor ho utan avställningsyta,
underlimmad

Blandare, grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX K5 
Hög böjd pip, blank krom
med diskmaskinsavstängning

Led-list Chef
Armatur monteras under väggskåp,
dimmer placeras på vägg.

Infällda spotlights
Dimbara led-spotlights på undersidan av 
väggskåpen, antal beronde på kökstyp

Fullutdragslådor i bänkskåp istället för 
luckor, inkl. mjukstängning

Intra Horizon HZ615
Passar till skåpbredd 600 mm

Diskhon är underlimmad i laminat-
bänkskiva.Om du väljer bänkskiva i 
komposit som tillval kommer diskhon 
planlimmad.

Underlimmad Planlimmad

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 ESS-märkta, blyfria och dessutom Energi och 
Vattenbesparande.
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Kakel, grundutförande
Centro

Soul Vit blank
100x200 mm
rak liggande sättning

Paris, fasad vit blank
100x200 mm

Soul Vit matt
100x200 mm
rak liggande sättning

Stänkskydd på bakvägg mellan väggskåp och bänkskiva i köket. 
Allt kakel sätts i rak sättning med ljusgrå fog i grundutförandet. Som tillval kan sättning i halvförband väljas.

Rak sättning, 
grundutförande

1/2 förband, 
tillval

Kakel, tillval
Centro

Vit blank
300x600 mm
rak stående sättning

Vit matt
300x600 mm
rak stående sättning

Carrara, blank
300x600 mm
rak stående sättning

Cement Grå
300x600 mm
rak stående sättning

Cement Bone
300x600 mm
rak stående sättning

Kakel, tillval
Centro

Vit fasad
100x300 mm
rak liggande sättning

Gröngrå fasad
100x300 mm
rak liggande sättning

Antracite fasad
100x300 mm
rak liggande sättning

Beige fasad
100x300 mm
rak liggande sättning

Som tillval kan 
du välja sättning 

i halvförband

Mörkblå fasad
100x300 mm
rak liggande sättning
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Vitvaror i kök

ELECTROLUX

I Brf Ekbacken har vi tagit fram ett fint urval av Electrolux maskiner att välja 
bland. Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år, 
därför har vi valt att bifoga en separat tillvalskatalog från Electrolux 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 
grundutförandet och som finns som tillval.

Moderna vitvaror i 
vitt som standard. 
Som tillval kan du 

välja rostfritt.
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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.
 

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 kostnadsfritt välja mellan  
olika färger på ditt golvklinker. Inredningen kommer från 
Vedum, bland annat en praktisk kommod med luckor och 
spegelskåp, båda i tidlöst vitt. Som tillval kan du välja mellan 
olika kulörer. 

Samtliga radhus kommer utrustade med tvättmaskin och 
torktumlare från Electrolux. För att göra hanteringen av tvätten 
smidigare sätter vi även upp väggskåp och bänkskiva ovan 
vitvarorna. 
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Inredning Badrum & Wc/dusch

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Spegel, kostnadsfritt val
Vedum

Spegel, tillval
Vedum

Bas 600 mm, vit F20 
2 spegelluckor, inklusive belysning 
Nittorp 305 LED

Spegel Billan 
600x720 mm med aluram och 
belysning Nittorp

Rund med ljuskant 
600 mm i diameter

Betonggrå
F49

Grå
F44

Spegelskåp går som tillval att välja i nedan kulörer:

WC-stol, grundutförande
Ifö

WC-stol, tillval
Ifö

Elektrisk handdukstork,  
tillval
Pax

Flex U 2/450, svängbar
Krom

Ifö Spira 6260
Golvstående, höjd 42 cm 

Ifö Spira 6261
Golvstående, höjd 46 cm 

Kommod, grundutförande
Vedum

Kommod, tillval
Vedum

Free 615 mm, vit F20
2 luckor, inklusive tvättställ i vitt

Free 615 mm, vit F20
2 lådor, inklusive tvättställ i vitt

Betonggrå
F49

Grå
F44

Kommod går som tillval att välja  
i nedan kulörer:

31016 rostfritt
cc 128 mm

5906970 svart
cc 128 mm

59055 svart/krom
cc 128 mm

Handtag kommod, 
tillval
Vedum

Handtag kommod, 
grundutförande
Vedum

Toalettpappershållare, 
grundutförande
Base

Handdukshängare, 
grundutförande
Base

Klädkrokar, 
grundutförande
Base

Polerad rostfri4-krok 
Polerad rostfri

2-krok 
Polerad rostfri

Krokar och toalettpappers-
hållare får du själv montera 
med dubbelhäftande tejp.

Gott om
utrymme för

förvaring
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Inredning Badrum & Wc/dusch

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

LINC Niagara, frostat glas
900x900 mm, rundade dörrar (infällbara),
profiler i blankpolerad aluminuim 
och cirkelhandtag.

LINC Niagara, klart glas
900x900 mm, rundade dörrar (infällbara), 
profiler i blankpolerad aluminuim och 
cirkelhandtag.

Duschhörna, kostnadsfritt val
INR

Duschförvaring, tillval
INR

Duschhörna, grundutförande
INR

Tvättställsblandare, 
grundutförande
Mora Armatur

Duschanordning, 
grundutförande
Mora Armatur

Belysning i tak, 
grundutförande

Takdusch, 
tillval
Mora Armatur

Detalj handtag

Mora MMIX S6
Duschset med handdusch 
och blandare Mora MMIX T5, 
blank krom

Mora MMIX S6 med takdusch
Duschset med tak- och handdusch
och blandare Mora MMIX T5, 
blank krom

Mora MMIX B5
Blank krom

Armatur/plafond

INR Pile

Detta handtag 
gäller till alla 
duschväggar

Energieffektiva 
och användarvänliga 

blandare från  
Mora Armatur

Belysning i tak, 
tillval

Infällda spotlights med dimmer
Comfort led G2 vitt, 
placering enligt ritning. 
(ersätter takarmatur)
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Inredning Badrum & Wc/dusch

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, tillval
Centro

Skärgård Grå
150x150 mm

Allt klinker sätts med ljusgrå fog.

Skärgård Vit
150x150 mm

Cement Grå
150x150 mm

Nero Marquina, matt
150x150 mm

Skärgård Svart
150x150 mm

Ceppo Di Gre Beige
150x150 mm

Kakel, grundutförande
Centro

Kakel, tillval
Centro

Vit blank
200x400 mm
Liggande rak sättning med grå fog

Skärgård Vit
300x600 mm

Skärgård Grå
300x600 mm

Cement Grå
300x600 mm

Vit matt
200x400 mm
Liggande rak sättning med grå fog

Himmel vitgrå matt
250x500 mm

Rak sättning, 
grundutförande

1/2 förband, 
tillval

Ceppo Di Gre Beige
300x600 mm

Nero Marquina, matt
300x600 mm

Centro Ceppo Di Gre Antracite
30x60/126911

Hall Standard

Skärgård Grå 
30x60/126144

Hall Tillval

Skärgård Vit 
30x60/126142

Skärgård Beige 
30x60/126143

Skärgård Svart 
30x60/126145

Centro Carrara Matt
30x60/121893

Centro Ceppo Di Gre Beige
30x60/123169

3

Centro Ceppo Di Gre Grå
30x60/126661

Centro Ceppo Di Gre Antracite
30x60/126911

Hall Standard

Skärgård Grå 
30x60/126144

Hall Tillval

Skärgård Vit 
30x60/126142

Skärgård Beige 
30x60/126143

Skärgård Svart 
30x60/126145

Centro Carrara Matt
30x60/121893

Centro Ceppo Di Gre Beige
30x60/123169

3

Centro Ceppo Di Gre Grå
30x60/126661
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Inredning Tvättstuga Vitvaror från Electrolux

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vit W450D
Halvblank yta med 
svag struktur.

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

Lucka Maja, vit F20

Carrara Marble 3006
Förstärkt sidenmatt yta.

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla.

Ceramic Antracite 6001
Matt yta med en mjuk 
och en naturlig känsla.

I Brf Ekbacken får alla radhus tvättmaskin och torktumlare från Electrolux. 
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 Electrolux 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 som standard och som 
finns som tillval.

Utrustat för 
en bekvämare 

vardag!

Väggskåp, grundutförande
Vedum

Bänkskiva, grundutförande
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva, kostnadsfritt val
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva, tillval
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Grå
F44

Lucka Maja går även som tillval 
att välja i nedan kulörer:

Betonggrå
F49

Förvaringsskåp med eluttag. Målad slät lucka med push-open.
Placering ovan tvättmaskin och torktumlare, enligt planlösning.

Placering ovan tvättmaskin och torktumlare.

Ovanför tvättmaskin och torktumlare

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, tillval
Centro

Skärgård Grå
150x150 mm

Skärgård Vit
150x150 mm

Skärgård Svart
150x150 mm

Cement Grå
150x150 mm
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Hem för bekväma liv
I Brf Ekbacken har vi satsat på att skapa 
moderna och välplanerade radhus, alla med 
sköna utemiljöer så att ni kan njuta både inne 
och ute.

Ljusa ytor
Det finns många detaljer i inredningen som hjälper till att skapa
hemkänsla. Färg på golv och väggar inte minst. Ditt nya hem blir 
ljust och lättmöblerat med genomgående klarlackad ekparkett 
på golven som ger en hembonad känsla. Väggarna är målade 
vita i grundutförandet. Som tillval kan du välja bland olika 
nyanser på golv och andra kulörer på väggarna. 

ÖVRIGA YTOR 

Bra förutsättningar
Innerdörrarna kommer släta vita i grundutförandet och likaså 
garderoberna är vita. I grundutförandet är skjutdörrarna (enligt 
ritning) vita, tillval med spegel är möjligt.  

Du kan vara trygg med att alla material och detaljer är valda 
med omsorg för god kvalitet, miljö och för att ge ett enhetligt 

och vackert intryck tillsammans. Det fina grundutförandet i våra 
bostäder ger dig goda förutsättningar att skapa ditt personliga 
hem. 
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Easy GW
Slät yta i vit kulör,
lätt kärna

Style 03 vit
Spegeldörr i vit kulör,
lätt kärna

Unique 01L vit
Spegeldörr i vit kulör 
massiv ljudisolerande kärna

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

Ek Granite
Ek Granite är en gråbrunt pigmenterad, 
mattlackad 2-stav i rustik stil med stora 
färgvariationer. Borstad för stor träkänsla. 
Får innehålla stora kvistar. 

Ek Vigo
Ek Crisp är en vitpigmenterad, mattlackad 
1-stav med bas på ekens alla naturliga 
färgvariationer. Får innehålla stora kvistar. 
Borstad med mikrofasade kanter.

Ek Taranto
Ek Taranto är en vitpigmenterad, 
mattlackad 3-stav i natursortering. 
Måttliga färgvariationer och kvistar.

Ek Como
Ek Como är en mattlackad 3-stav i 
natursortering. Måttliga färgvariationer 
och kvistar.

Hoppe Stockholm 
Krom, rak modell

Azul Cascai, natursten
Variationer i mönster och 
kulör kan förekomma

Trösklar i ek eller likvärdig i grundutförandet. Som tillval 
kan du välja trösklar i samma kulör som tillvalt golv.

Vit, slät
Listverken har synlig
infästning, fabriksmålad

El, tillval
(Dessa installationsändringar är möjliga att göra)

• Dimmbara spotlights under överskåp i kök
• Dimmbara ledspot i badrum

Det är inte möjligt att flytta eller ändra planlösningar,
annat än den tillvalsvägg som redovisas i broschyren.

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

Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Golv, grundutförande
Kährs, ekparkett 15 mm

Golv, tillval
Kährs, ekparkett 15 mm

Handtag, 
grundutförande

Fönsterbänk, 
grundutförande

Golvlist,
grundutförande

Innerdörrar, tillval
Swedoor Svanenmärkt

golv från Kährs
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Höjd 2100 mm 
Lucka Maja F20 vit, målad slät mdf- 
lucka med vit stomme, vit sockel. 

Höjd 2100 mm 
Lucka Maja F20 vit, målad slät mdf- 
lucka med vit stomme, vit sockel. 

Höjd 2100 mm 
Lucka Maja F20 vit, målad slät mdf- 
lucka med vit stomme, vit sockel.  

NCS S 0500-N NCS S 1000-N
Ljusgrå

NCS S 1500-N 
Grå

NCS S 1502-Y 
Ljus varmgrå

NCS S 2002-Y 
Varmgrå

Garderober, grundutförande
Vedum

Handtag garderober
och linneskåp, grundutförande
Vedum

Linneskåp, grundutförande
Vedum

Vägg, grundutförande
Vitmålat på alla väggar

Vägg, tillval
Målat i annan kulör. Endast nedan kulörer är möjliga val.

Städskåp, grundutförande
Vedum

Garderober, linneskåp och städskåp 
placeras enligt bofakta och ändras ej.  
Monteras i vägg pga tipprisk. 

31148 rostfritt
Knopp
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