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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Varför nöja sig med
mindre när du kan få mer?
I Brf 5-öre skapar vi nya moderna hem med mjuka toner
och ett härligt ljus. Lägenheter med balkong eller uteplats i ett
charmigt område nära vacker natur, centrum och hamn.

Vi vet redan att smaken är olika. Att alla faktiskt inte tycker
om samma saker och att sådant som tilltalar din syster
eller granne, kanske inte alls faller dig i smaken. Vi är
individer helt enkelt. Som vet vad vi gillar och hur vi vill att
saker och ting ska se ut. Och när det kommer till vårt hem,
den plats där vi tillbringar så mycket av vår tid, är det än
viktigare att vi får det som vi vill.
I Brf 5-öre bygger vi Svanenmärkta bostäder med fasader
som harmonierar med de natursköna omgivningarna.
Vi har lagt särskilt stor omsorg över trapphusen då vi vill
förmedla samma gröna känsla av kulörer och värme från
fasad och natur ända in till ditt hem.
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. Vårt mål är att skapa ett boende som du
enkelt kan göra till ditt hem.
Utöver standardinredningen finns möjligheten att göra
tillval. Dessa är inte en del av standardvalen och kostar
därför extra. Valen som presenteras i broschyren är de
enda möjliga att välja bland.

Läs vidare om dina inredningsmöjligheter
i Brf 5-öre

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

3

Erfarenhet och kvalitet

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.

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. Anteckna viktiga mått på höjder och bredder att
ta hänsyn till och bär dem med dig ifall du springer på
något kul.

Färg

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
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Äntligen har vi trendmässigt lämnat de vita hemmen
och nu kan vi inspireras av kulörer i alla de slag. Man
behöver inte välja en mörk eller stark kulör. Det blir
väldigt trivsamt att bryta av med exempelvis en
ljusare grå eller beige nyans på väggarna. Då kommer
det vita taket och snickerierna fram och du upplever
fortfarande rummet som ljust. Varför inte våga välja ett
rum helt i grönt eller korallrosa? Lek med färg och måla
om när du tröttnat.

Belysning
Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi 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.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

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.

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 spännande resa önskar vi på Peab Bostad

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Vi bygger nya hem för en hållbar framtid

Välj bland miljövänliga material
I Brf 5-öre 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 5-öre 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.

Inspirationsbild från INR

Inspirationsbild från Kährs
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Inspirationsbild från Vedum

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Erfarenhet och kvalitet

Några av våra leverantörer

ELECTROLUX

VEDUM

KÄHRS

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.

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
trägolvstillverkarna 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.

(VITVAROR)

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.

(KÖK)

INR

(DUSCHDÖRRAR
& BADRUMSINREDNING)

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.

(GOLV)

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.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

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.

Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte
ovanligt att det mesta av vikt händer just i köket.
Här samlas släkt inför kalas och årets alla högtider och
bekanta bjuds in till middagar och pratstunder över en fika.
Det känns därför viktigt att du får sätta din egen prägel

i köket. Det kan du göra genom att välja mellan olika
utföranden på luckor och färg på 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.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i köket
KÖKSLUCKA,

A

STANDARD

B

Vedum
A

Maja, F20 vit

Fullutdragslådor
med dämpning
är standard

KÖKSLUCKA,
KOSTNADSFRITT VAL
B

Nora grå

(vitrinlucka finns ej)
KÖKSLUCKOR,
TILLVAL
C
D
E
F

Agnes, F20 vit
Stina, F20 vit
Alice, F20 vit
Linda Ek

C

D

E

F

Vilken passar bäst
in i ditt nya kök?

Som tillval kan du få lucka Maja, Agnes, Stina och Alice i nedan kulörer:

Vit
F20

10

Grå
F44

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Svart
F70

Mellangrå
F78

Sandbeige
F79

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Åskblå
F82

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

VITRINSKÅP, TILLVAL

A

B

Vedum
Vitrinskåp med belysning
och glashyllplan
A Maja, vit
B Agnes, vit
C Stina, vit
D Alice, vit

C

D

Vitrinlucka

Vitrinskåp går att få i matchande kulör till köket
om du väljer annan färg på luckan

Inspirationsbilderfrån Vedum

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i köket
HANDTAG,
STANDARD

Vedum
31217, rostfritt
HANDTAG,

A

B

D

E

TILLVAL

Vedum
A 31007, vitt
B 31016, rostfritt
C 31003, rostfritt
D 31013, svart/krom
E 31207, mässing
F 31131, krom
G 31149, vitt
H 31148, rostfritt
I 31137, tenn (luckor)
och 31073, tenn (lådor)

F

H

G

I

Går endast att
välja i kombination

Inspirationsbild från Vedum
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

C

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

BÄNKSKIVA,

BÄNKSKIVA,

STANDARD

KOSTNADSFRITT VAL

Vedum
Laminat 30 mm
med rak kant
Chormix Silver, 5002

Vedum
Laminat 30 mm
med rak kant
Black Brazil, 6216D

Tålig, snygg och lättskött laminat

BÄNKSKIVA LAMINAT,

A

B

D

E

C

TILLVAL

Valfritt från Vedum
Laminat 30 mm
med rak kant
Exempel:
A Carrara Marble, 3006
B Tivoli, 3012
C Urban Style, 3008
D Natural Hamilton Oak, 2005
E Dark Mountain Oak, 4371D

BÄNKSKIVA KOMPOSIT,

A

B

C

TILLVAL

Valfritt från Vedum
Komposit 30 mm
med rak kant
A Oyster
B Frosty Carrina
C Noble Grey

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i köket
DISKHO,
STANDARD

Intra Horizon HZ815
och Intra horizon HZ615,
se bofaktablad

Frame FR78D
HZ815

DISKHO,
TILLVAL

Art. nr
GTIN
RSK nr

HZ615

FR78D
7393069016741
8019649

B

A

Art. nr
FR78DF
GTIN
7393069014675
på
diskhoar
RSK
nr
8020224

Exempel
planlimmade
A Intra Frame 520
B Intra Frame 78 DF

Underlimmad

Skåpsbredd
Utvändiga mått i mm
Djup i mm
Mått låda i mm
Mått andra låda i mm
Ursågningsmått,
nedfällningsmodell
Avloppsdimension i mm
Placering avloppshål
Material
Materialtjocklek i mm
Bruttovikt i kg
Nettovikt i kg
Designer

Planlimmad

80
Beskrivning
780 x 510
Insatsbänk för nedfällning, under- eller planlimning
160
med två lådor. De strama linjerna och de avrundade
340 x 380är
x 160
ger ett modernt, men harmoniskt uttryck.
Diskhon
underlimmadhörnen
i laminatbänkskiva.
340 x 380 x 160
Levereras med upplyftsventiler, bräddavlopp, renssil
Om du väljer bänkskiva ioch
komposit
tillval
vattenlås.som
Diskmedelspump
och rensskål i svart
760 x 490
plast ingår.
kommer
diskhon
planlimmad.
97
upper center
Obs! Separat artikel för under- och planlimning
EN 1.4301, AISI 304,
FR78DF.
SS2333
0,9
8.80
4.80
Odd Thorsen design

BLANDARE,
STANDARD

Mora MIXX K5

Inklusive Tillägg

Energieffektiv och ergonomisk blandare
www.intra-teka.com

Visste du att...

Revision 20130829

A COMPANY OF THE

-GROUP

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 & Vattenbesparande.
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

STÄNKSKYDD,

A

B

STANDARD

Centro
Soul, 100x300 cm
A Vit, blank
B Grå, blank
C Svart, blank

C

D

STÄNKSKYDD,
TILLVAL

Centro
100x200 mm
D Vit blank, fasad kant

Fungerar på alla typer av plattor

RAK SÄTTNING, STANDARD

1/2 FÖRBAND, TILLVAL

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

Bra miljöval! Praktiska
kärl att sortera i
DÄMPADE LÅDOR, STANDARD

UTDRAGBART SOPSKÅP,

Lådor med Classic fullutdrag där
det är möjligt.

STANDARD

Vedum

Uppställning av köksskåp, standard och tillval
Uppställningen av köksskåpen framgår av ritningen från Vedum. Tyvärr har vi inte möjlighet att ändra
på köksuppställningen. Dina val begränsas till färgsättning, handtag m.m.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Electrolux

Vitvaror i kök
I Brf 5-öre 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 som standard och som
finns som tillval.

Moderna vitvaror i vitt som standard.
Som tillval kan du välja rostfritt.
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

17

18

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Här får du en bra start på dagen

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.

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.

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, som antracit, brunt
och grått. Samtliga lägenheter kommer utrustade med
tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad
tvätt/tork från Electrolux, enligt bofakta.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i badrum
Praktisk kommod med

KOMMOD, STANDARD

Vedum. Free Elsa,
vit kommod med luckor,
615 mm

gott om förvaring

KOMMOD,

A

B

TILLVAL

Vedum
Inkl. tvättställ
A Free Maja,
vit med 2 lådor
B Free twist varmgrå
med 2 lådor
C Free Alice,
vit med 2 lådor

C

Sätt färg
på ditt badrum

Kommod Free med lådor och spegelskåp går även som tillval att välja i nedan kulörer:

Vit
F20

20

Grå
F44

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Svart
F70

Mellangrå
F78

Sandbeige
F79

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

BADRUM – STANDARD OCH TILLVAL

HANDTAG KOMMOD
OCH VÄGGSKÅP,
STANDARD

Vedum
31014, krom
HANDTAG KOMMOD,

A

C

B

TILLVAL

Vedum
A 31001, krom
B 31013, svart/krom
C 31131, krom

SPEGEL,

SPEGEL,

STANDARD

TILLVAL

Vedum
Spegel Billan
med aluram
600x720 och
belysning Nittorp
(eluttag placeras på
vägg nära handfat)

Vedum
Spegel Anten,
rund med ljuskant,
600 mm i diameter

SPEGELSKÅP BAD,

SPEGELSKÅP BAD,

TILLVAL

KULÖR, TILLVAL

Vedum
Basic spegelskåp vit
med 2 speglar och
belysning Nittorp

Vedum
Basic spegelskåp
kulör med 2 speglar
och belysning Nittorp,
exempel F70 svart
För kulörval se sid 20.

TOALETTPAPPERSHÅLLARE,

HANDDUKSHÄNGARE,

KLÄDKROK,

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Smedbo House,
blank

4-krok, Smedbo House,
blank

2-krok, Smedbo House,
blank

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i badrum
KLINKER, GOLV,

KAKEL PÅ VÄGG,

STANDARD

STANDARD

Centro
Fossil Grå,
10x10 cm,
grå fog.

Centro
Vit blank
20x30 cm
med ljusgrå fog,
rak sättning.

KLINKER, GOLV,

A

B

C

KOSTNADSFRIA VAL

Centro
Fossil, 10x10 cm,
ljusgrå fog.
A Ljusbeige
B Mörkbeige
C Svart
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BLANDARE,

BADKARSBLANDARE,

STANDARD

TILLVAL

Mora MMIX B5
med push down-ventil

Mora MMIX T5
Blyfri

BADKAR, TILLVAL

BADKARSSKÄRM, TILLVAL

DUSCHFÖRVARING,

Svedbergs 160, vitt med halvfront
Hör med kundansvarig om tillval är möjligt.

INR LINC 17, Klarglas

TILLVAL

INR Pile

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

BADRUM – STANDARD OCH TILLVAL

DUSCHVÄGG, SVÄNGBAR,
STANDARD

INR
LINC Josephine,
böjd vägg med invikningsbar
dörr, 88 cm, klarglas
med svängd rund dörr. 		
Profiler i blankpolerad 		
aluminuim och
grepp-handtag.

DETALJ GREPP OCH LIST

DUSCHSET,
STANDARD

Mora MMIX S5

DUSCHVÄGG, SVÄNGBAR,
TILLVAL

INR
LINC Niagara,
90x90 cm med rundade
dörrar i klart glas. 		
Profiler i blankpolerad
aluminuim och			
grepp-handtag. Möjligt 		
tillval i mån av plats.

Svanenmärkta
duschväggar från INR

DUSCHSET OCH
BLANDARE, TILLVAL

Mora MMIX Shower
system kit, takdusch

DUSCHBLANDARE,
STANDARD

Mora MMIX T5

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna i badrum
BELYSNING I TAK,
STANDARD

Ifö Classic glob 150
Vit sockel, klarglas
6040-510-10
7511424

Artikelnr
E-nr
El-nr
S-nr
EAN

7312906040206

Classic Glob
Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är
nyckelord. Classic Glob finns i olika kombinationer med kupa i matt opal, blank opal eller klarglas.

Specifikation
Sockelmaterial
Lamphållare
Ljuskälla
Spänning
Montering
Sockelfärg
Skyddsklass
D-klassad
Kapslingsklass
Energiklass
Ta
Höjd
Diameter Ø
Glas
Glasgänga
Vikt
Design

Teknisk information
Porslin

WC-STOL,
E27
E27, max 75 W

230V
STANDARD
Tak/vägg

Golvstående WC-stol
IDO seven D,
42 cm hög
med mjuk sits
Vit NCS S 1502-G50Y
II
Ja
IP54
A++ - E
-30 - +25
193 mm
150 mm
Klarglas
84,5 mm
0,98 kg
Ifö Electric

Installation
För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i
botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med
lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna.
Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva
sedan på kupan genom att skruva den medsols.
Se till att packningen mellan glas och sockel sitter
på plats.

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål
för montage. CC-mått 60-66 mm. En
kabelgenomföring i botten med uttag för två
nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x
2,5 mm2. Överkoppling är möjlig.
Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd och
skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Våra
kupor är alla unika, mindre variationer kan
förekomma. Tillåten för användning i miljöer där en
ansamling av icke-ledande damm på armaturen
kan förväntas.

WC-STOL,
TILLVAL

Golvstående WC-stol
Ifö Spira 6261 med förhöjd
toalettstol, 46 cm

Underhåll
Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och
rengör det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om
nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om
nödvändigt. Sätt på glaset.
Reservdelar
Glas: 1-6108-2, 79 060 74
Glastätning: 02786-1, 79 059 90
Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre
hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för
modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi
reserverar oss för eventuella fel i texten samt
förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska
specifikationerna (utan föregående avisering).

VÄGGSKÅP, STANDARD

VÄGGSKÅP, TILLVAL

Ovan tvättmaskin och
torktumlare finns väggskåp
enligt bofakta, 60x70 cm.
Lucka Elsa, vit F20.

Lucka Linda EK

Ifö Electric AB. PO Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden. Tel +46 456 265 00. info@ifoelectric.com. www.ifoelectric.com

HANDTAG,
STANDARD

Vedum
31014, krom
A

HANDTAG,

B

C

TILLVAL

Vedum
A 31001, krom
B 31013, svart/krom
C 31131, krom
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

BADRUM – STANDARD OCH TILLVAL

ARBETSBÄNK, STANDARD

ARBETSBÄNK,

Laminat med rak kant,
ovan tvättmaskin
och torktumlare
Vit, W450D

KOSTNADSFRITT VAL

Tivoli, 3012

A

ARBETSBÄNK,

B

TILLVAL
A
B

Natural Hamilton Oak, 2005
Carrara Marble, 3006

Som tillval kan du även välja golvvärme!

Electrolux

Vitvaror i bad
I Brf 5-öre får alla lägenheter tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin / 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!
Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Sköna ytor för sköna liv
I Brf 5-öre har vi satsat på välplanerade ytor och
härliga balkonger eller uteplatser. Du får en god
grundstandard och fräscha vitvaror som du kan
anpassa efter tycke och smak genom tillvalsmöjligheter.

hall, vardagsrum, sovrum och kök. Som tillval erbjuds
även andra kulörer. Det skapar goda förutsättningar för dig
när du sedan sätter din personliga prägel på ditt hem med
dina egna idéer och din egen inredningsstil.

Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående
mattlackad ekparkett på golven och vitmålade väggar i
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Detaljerna övriga ytor
INNERDÖRR,

HATTHYLLA,

STANDARD

STANDARD

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

BB82

FÖNSTERBÄNK,

Släta, vita karmar
och foder samt
mattkromade beslag.

STANDARD

Natursten Azul Cascais
HANDTAG INNERDÖRR,
STANDARD

Hoppe Stockholm

INNERDÖRR,

A

B

C

D

TILLVAL

Swedoor
A Stable GW, slät yta i
vit kulör NCS S 0500-N,
massiv ljudisolerande 		
kärna
B Style 03,
spegeldörr i vit kulör 		
NCS S 0500-N,
lätt kärna
C Unique 01L
spegeldörr i vit kulör 		
NCS S 0500-N,
massiv ljudisolerande 		
kärna
D Unique GWA130,
spegeldörr i vit kulör 		
NCS S 0500-N, massiv
ljudisolerande kärna,
fönster i sandblästrat 		
glas

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna övriga ytor
VÄGG, STANDARD

VÄGG, TILLVAL

Vitmålat på alla väggar,
bakom radiatorer och
mindre väggdelar.

Målat, alla väggar målas i samma kulör

NCS S 05000-N
glans 7

NCS S 3000-N
Grå

NCS S 1502-Y
Antikgrå

S 2502-Y
Varmgrå

GOLV, STANDARD

SOCKEL, STANDARD

Kährs
Ek Como, 3-stav ekparkett,
mattlackad, 15 mm

Vit, NCS 0500-N

Det klassiska golvet i våra hem.
Naturligt förekommande variationer i
träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun.

KLINKER I HALL,

A

B

TILLVAL

Centro
Fossil, 20x20 cm
med stegljudsmatta
A Grå med grå fog
B Ljusbeige
med ljusgrå fog
C Mörkbeige
med ljusgrå fog
D Svart
med ljusgrå fog

C

D

Lättstädat
och stilrent med
klinker

EL, TILLVAL

(Dessa är de installationsändringar som är möjliga att göra)
• Dimmbara ledspot i våtrumstak
• Dimmbar led i ev. vitrinskåp ovan
diskbänkssidan, kök
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• Förstärkta väggar – OSB skivor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

ÖVRIGA YTOR – STANDARD OCH TILLVAL

GARDEROB,
LINNESKÅP OCH
STÄDSKÅP,
STANDARD

Vedum
Lucka Elsa,
Svanenmärkt.
Höjd 2100 mm.
Enligt bofakta.

HANDTAG,
STANDARD

31148

Garderob

Hylla

Linneskåp

Städskåp

Bärlist

Hängskena

SKJUTDÖRRSGARDEROB I 4 ROK, STANDARD

(Ingår enligt lägenhetsritning, går ej att få som tillval i
övriga lägenheter)
Vedum, Mirro Opal vit

INREDNING I KLÄDKAMMARE, STANDARD

I klädkammare finns bärlist, hängskena, hylla och klädstång
inmonterat. Detta för att ge dig en bra grund att bygga på med
inredning efter eget behov.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Detaljerna övriga ytor
BALKONG,
STANDARD

Svalson
Glasräcke, höjd 1100 mm

BALKONG,
TILLVAL

Svalson
A Höj- och sänkbart övre glas,
1100-1900 mm
B Helinglasning, höj- och
sänkbart övre glas,
1100-1900 mm samt
fast överljus

A

B

Vindskydd

Inspirationsbilder på modeller av balkongräcke (standard till vänster och höj- och sänkbart övre glas till höger)
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Så gör du dina inredningsval
Inredningsträff
När du får inredningslistan med standardval och möjliga
tillval bjuder vi in dig till en inredningsträff i vår bobutik
på Västra Storgatan i Nyköping. Här får du träffa vår
kundansvarige som går igenom listan tillsammans med
dig och visar de flesta standardvalen fysiskt på plats och
förklarar hur processen kommer att gå till.

Standard och tillval
Som standardutförande finns ett antal olika val som ingår i
priset på bostaden och som bygger på inredarens tankar.
Utöver dessa finns också ytterligare tillval att välja mellan
och som kostar lite extra. Samtliga priser är inklusive
moms. För eventuella tillval (det vill säga val som inte
ingår i grundutförandet) 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 kronor betalas istället
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hela beloppet inom 30 dagar. Det är de val som finns i den
här broschyren – standard och tillval – som du kan välja
bland.

Inredningsval
När inredningsval är klara och sammanställda postas/
mejlas dessa till dig för påskrift. Inklusive en uppdaterad
köksritning. När val är påskrivna är det inte möjligt att göra
ändringar. Avtalet utgör grund för beställningen, kontrollera därför noggrant att ingenting saknas eller är felaktigt.
Avtalet är bindande och upprättas mellan dig som köpare
och Peab Bostad. Detta innebär att du är bunden till ditt
inredningsval oavsett om bostadsaffären fullföljs eller ej.

Stopptider
Inredningsval måste ske innan de stopptider som anges.
Detta för att valen skall hanteras och färdigställas
tillsammans med lägenheten. Stopptiden anger när

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

samtliga inredningsval skall vara klara. Du kommer att
få stopptiden tillsammans med inredningslistan.

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Electrolux. Avtalet med
vitvaruleverantören slår fast att de ska leverera den
senaste modellen i serien om serien uppdateras. Detta
innebär att artikelnummer på produkten förändras. Avtalet
medger även att artikelförändringar eller produktbyten inte
aviseras såvida inte funktionen eller design synnerligen
förändras. Avisering sker enbart om en produkt utgår och
inte ersätts av en likvärdig.

Jag hjälper dig att
göra dina val!

Lena Ström
Kundansvarig Peab
Mobil: 0733-37 26 54
e-post: lena.strom@peab.se

Övrigt
Vi åtar oss inte att installera produkter köpta av annan än
Peab. Vi lämnar ej heller produkter lösa eller omonterade.

TIPS FRÅN VÅRA HANTVERKARE OCH INREDARE

Vi bygger bostäder över hela landet och våra
hantverkare och inredare har lång erfarenhet
som vi gärna delar med oss av. Här följer några
praktiska tips som kan vara bra att tänka på när
du ska göra dina inredningsval.
• Passa på nu att välja spot i badrumstak, 		
det är svårare att göra i efterhand.
• Tänk på helhetsintrycket i ditt nya hem,
blanda inte för många olika stilar.
• Sätt din personliga prägel och gör lite
vågade val på det som är lätt att byta ut,
till exempelvis handtag.
• Det är viktigt att veta att du inreder för dig och
dina behov. Ge dig därför tid att fundera innan
du börjar planera.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.
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Peab Bostad 2019-09-05

Ett hem byggt för liv.
Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas
efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant.
Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap
och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se

