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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är underbar.  
I Brf Glädjen bor du på bästa läget i Kumla med närhet 
till grönområden och centrum. Här skapar vi moderna 
hem som vi lagt stor omsorg bakom.

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.  
 
Köksinredning från Marbodal, badrumsinredning från INR och 
dessutom finns moderna vitvaror från Electrolux på plats när 
du flyttar in. Allt är valt med omsorg om detaljer men också 
för att skapa ett vackert intryck tillsammans. 

I denna broschyr presenterar vi inredningen som vi valt ut till  
Brf Glädjen och de tillvalsmöjligheter som finns för att du ska 
kunna sätta din egen prägel på bostaden.

Vi på Peab har byggt bostäder väldigt länge och vår uppgift 
är att skapa en bekväm, praktisk och tilltalande grund som 
du snabbt känner dig hemmastadd i.

Välkommen till Brf Glädjen!

Välkommen till ditt nya hem i Brf Glädjen.  

Här skapar vi ljusa och yteffektiva lägenheter 

kring en grönskande gårdsmiljö. 
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Tips och råd när du inreder
Nu börjar den roliga och kreativa delen på vägen mot en
ny bostad - nämligen att inreda den. Här kommer lite tips
och råd för hur man kan gå tillväga. Behöver du ett bollplank
i dina inredningstankar? Tveka inte att kontakta kundansvarig.

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.

Sortera
Sortera och organisera så blir flytten både roligare 
och enklare. Tänk på att stora maffiga möbler 
kräver utrymme. Mindre ytor upplevs 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
Äntligen har vi trendmässigt fått alternativ till 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.

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 du inte ha något tungt eller mönstrat kan du 
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 
gardinstången med fördel i taket. 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?
Du ska inreda för dig 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 ska vara en skön känsla att komma hem!

Lycka till med 
din nya bostad!
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Så gör du dina inredningsval
Inredning och möjligheter att välja annat för att sätta en personlig prägel på 
ett nytt hem är en del av beslutet att köpa en bostad utifrån våra erfarenheter. 
Dina val gör du tillsammans med kundansvarig för Brf Glädjen. Detta görs 
under ett personligt möte då du också kan få tips och hjälp att göra dina val. 

Personlig hjälp
hela vägen

Välj mellan inredarens val och eventuella tillval
I grundutförandet 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. Kostnaden för eventuella 
tillval (det vill säga val som inte ingår som standard) 
faktureras 50% direkt och 50% i samband med 
inflyttning. Om summan av kostnaderna för dina 
tillval är lägre än 10 000 kronor betalas hela 
beloppet inom 30 dagar. Alla tillval du gjort är 
bindande.

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. Efter stopptiden är det inte längre 
möjligt att göra beställningar. Kundansvarig 
kommer, i god tid, att meddela vilket stoppdatum 
som gäller för inredningsvalen.

Kontrollera din beställning
Efter att du gjort dina val får du en bekräftelse 
som du sedan skriver under och skicka tillbaka till 
oss på Peab. Det är viktigt att du kontrollerar din 
beställning noga. Om något inte stämmer ska du 
omgående ta kontakt med kundansvarig.

Automatisk uppdatering av vitvaror
Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller 
med förbättrade funktioner och justeringar av 
designen. När detta sker byter de i allmänhet även 
modellbeteckning. Om det blir aktuellt för någon 
av de tilltänkta produkterna för det här projektet 
levereras den nya modellen med motsvarande eller 
förbättrad funktion. För eventuella felaktigheter i 
vitvaruleverantörens produktbeskrivning ansvaras ej.

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

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel,
exempelvis kan färgerna ändras något i tryck.
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Inredning kök

Frost
S 0500-N

Hav
S 8005-R80B

Moln
S 2500-N

Tall
S 5005-G50Y

Åska
S 5500-N

Sand
S 2005-Y20R

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Oavsett kulör har  
luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Stommar, socklar  
och täcksidor är vita. Skåpshöjd S = 2278 mm.

Luckor, grundutförande
Marbodal

Luckor, tillval
Marbodal

Luckor kulör, tillval

Aspekt Frost
Slät lucka av MDF med  
svagt rundad kant

Form  
Ramlucka av MDF,
se tillvalskulörer nedan

Arkitekt Plus 
Slät lucka av MDF med 
svagt rundad kant,
se tillvalskulörer nedan

Lindö 
Spegellucka av MDF,
se tillvalskulörer nedan

Observera att färgerna i tryck kan skilja sig något från verkligheten.

Beslag monteras stående på luckor och liggande på lådor. cc= avstånd mellan borrhål.

Solo, rostfri look
cc 128 mm

Solo, mässing
cc 128 mm

Lounge, krom
cc 128 mm

Lounge, mässing
cc 128 mm

Lounge, krom/brunt läder
cc 128 mm

Lounge, krom/svart läder
cc 128 mm

Pik, rostfri
cc 128 mm

Tradition, borstad
cc 96 mm

Tradition, svart
cc 96 mm

Tradition, antik look
cc 96 mm

Brohult, svart/krom
cc 128 mm

Brohult, svart/svart
cc 128 mm

Handtag, grundutförande
Marbodal

Handtag, tillval
Marbodal

Inspirationsbild från Marbodal (lucka Aspekt Frost)

Alla luckor är Svanenmärkta
1234 5678

Vilken stil
passar dig?

Stort urval 
av handtag!

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Solo, svart
cc 128 mm
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Ferro grafit 612Vit rå betong 641 Marmor 619

Bänkskiva i laminat, grundutförande
Marbodal. Rak kant, höjd 30 mm.

Bänkskiva i laminat, tillval
Marbodal. Rak kant, höjd 30 mm.

Grå betong 600

Bourgogne 613 Delano oak 599

Delaware stone 631

Rostig metall 628 Svart mocka 597 Mörk metall 542

Ek 629

Alla bänkskivor är Svanenmärkta
1234 5678

Inspirationsbild från Marbodal (bänkskiva Marmor 619)

Blandare, grundutförande
Mora

Blandare, tillval
Mora

Mora MMIX K5 
Hög böjd pip med 
diskmaskinsavstängning, 
blank krom

Mora MMIX K7
Hög semiböjd pip med 
diskmaskinsavstängning,  
blank krom

Diskho, grundutförande
Se lägenhetsblad för vilken modell som ingår i grundutförandet i din bostad.

Intra Horizon HZ815
2 hoar, underlimmad  
i laminatbänkskiva

Intra Horizon HZ615
1,5 hoar, underlimmad  
i laminatbänkskiva

Diskhon är underlimmad  
i laminat bänkskiva. 

Diskho, tillval

Intra Linea 5040
1 ho, underlimmad i 
laminatbänkskiva

Bänkbelysning, grundutförande
Marbodal

LED-list  
Fästs på undersidan av väggskåpen.

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning kök
Tålig, snygg och 
lättskött laminat

Energieffektiva 
blandare från 

Mora

Intra Linea 7140
1 stor ho, underlimmad i 
laminatbänkskiva
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Allt kakel sätts i rak  
sättning i grund-
utförandet. Som 
tillval kan sättning  
i förband väljas.

Rak sättning, 
grundutförande

1/2 förband, 
tillval

Kakel, grundutförande
Svenska kakel

Kakel, kostnadsfritt val
Svenska kakel

Prisma, vit slät blank
100x200 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Prisma Vit slät blank
150x150 mm
rak sättning
med ljusgrå fog

Prisma Vit matt blank
150x150 mm
rak sättning
med ljusgrå fog

CE.SI Perla, grå matt
100x200 mm
rak liggande sättning
med grå fog

Memo Churra, grå blank
100x300 mm
rak liggande sättning
med betonggrå fog

Memo Nimbo, grå blank
100x300 mm
rak liggande sättning
med grå fog

Prisma, vit slät matt
100x200 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Kakel, tillval
Svenska kakel

CE.SI Talco,
vit fasad blank
75x150 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

CE.SI Piombo,
ljusgrå fasad blank
75x150 mm
rak liggande sättning
med grå fog

CE.SI Pirite,
antracitgrå fasad blank
75x150 mm
rak liggande sättning
med betonggrå fog

CE.SI Torba,  
mörk antracitgrå fasad blank
75x150 mm
rak liggande sättning
med betonggrå fog

Cararra,  
marmor vit hexagon
56x56 mm 
med ljusgrå fog

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning kök
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Vit
Energiklass: E
LCD-display
stor grönsakslåda
KRS2DE39W

Rostfri
Energiklass: E
LCD display,
stor grönsakslåda
KRS2DE39X

Kyl, grundutförande
Electrolux

Kyl, tillval
Electrolux

Kyl och frys eller kyl/frys enligt lägenhetsblad

Frys, grundutförande
Electrolux

Kyl/frys, grundutförande
Electrolux

Frys, tillval
Electrolux

Kyl/frys, tillval
Electrolux

Vit
Energiklass: E
FrostFree, LED-belysning
KUT5NE26W

Vit
Energiklass: E
FrostFree, LED-belysning
LNT4TE33W2

Rostfri
Energiklass: E 
FrostFree, LED-belysning
KUT5NE26X

Rostfri
Energiklass: E
FrostFree, LED-belysning
LNT4TE33X2

Bredd 60 cm, svart med två 
boosterzoner och touchkontroll
HOI630MF

Bredd 60 cm, svart
HOC650F

Bredd 60 cm, svart, SenseBoil  
och Bridge-funktion
HKB650BMF

Induktionshäll, grundutförande
Electrolux

Glaskeramikhäll, kostnadsfritt val
Electrolux

Induktionshäll, tillval
Electrolux

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Vitvaror kök

I Brf Glädjen kommer alla 
vitvaror från Electrolux. 
Vitvaror utvecklas  
och förbättras ständigt 
och därmed kan vitvar-
umodellerna komma att 
förändras något från det 
att du köper lägenheten 
till att den står färdig.  
Här ser du de modeller 
som är utvalda för just 
detta projekt.  

Om någon modell utgår 
kommer den att ersättas 
av den efterträdande, 
uppdaterade modellen. 
Ditt pris kommer dock 
alltid att vara detsamma.

Med FrostFree-
teknik får du mer 
tid över till annat
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Diskmaskin, 60 cm, 
grundutförande
Electrolux

Diskmaskin, 45 cm, 
grundutförande
Electrolux

Diskmaskin 60 cm, tillval
Electrolux

Vit, fristående
Energiklass: E, 
AirDry-teknik, ljudnivå 47 dB
ESF5533LOW

Vit, fristående
Energiklass: E,
AirDry-teknik, ljudnivå 46 dB
ESS42200SW

Integrerad*
Energiklass: E, 
ljudnivå 44 dB
EEQ47215L

Rostfri, fristående
Energiklass: E, 
ljudnivå 47 dB
ESF5533LOX

* Lucka enligt övrigt kök vid val av integrerad diskmaskin

Diskmaskin i bredd 40 cm eller 60 cm, enligt lägenhetsblad

Diskmaskin 40 cm, tillval
Electrolux

Integrerad*
Energiklass: D, 
ljudnivå 44 dB
EEG62310L

Rostfri, fristående
Energiklass: E,  
ljudnivå 46 db
ESS42200SX

Vit
Varmluftsugn med Aqua Clean, 
energiklass: A 
CKB100W

Rostfri/svart
Varmluftsugn med Aqua Clean, 
energiklass: A 
CKB400X

Vit
Varmluftsugn med Aqua Clean, 
energiklass: A 
CKB400W

Vit
SteamBake med pyrolysrengöring, 
energiklass: A+
CKP826V

Rostfri/svart
SteamBake med pyrolysrengöring, 
energiklass: A+
CKP826X

Inbyggnadsugn, grundutförande
Electrolux

Inbyggnadsugn, tillval
Electrolux

Spiskåpa, grundutförande
Franke

Spiskåpa, tillval
Franke

Spirit 1221B-10 Vit
Utdragsfläkt

Spirit 1221B-10 Rostfri
Utdragsfläkt

Mikrovågsugn, grundutförande
Electrolux

Mikrovågsugn, tillval
Electrolux

Vit, vänsterhängd
KMFE172TEW

Rostfri, vänsterhängd
KMFE172TEX

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Vitvaror kök

SteamBake ger 
krispiga ytor och 

fluffiga insidor
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Toalettpappershållare, 
grundutförande
Alnön

Handdukshängare, 
grundutförande
Alnön

Klädkrokar, 
grundutförande
Alnön

Polerad rostfri

4-krok 
Polerad rostfri

2-krok 
Polerad rostfri

Krokar och 
toalettpappershållare 
levereras löst i låda

Kommod, grundutförande
INR

Duschhörn, grundutförande
INR

Tvättställsblandare,  
grundutförande
Mora armatur

Spegelskåp, grundutförande
INR

Stage 60, Premium White
Vitt med ovanbelysning  
och eluttag 230V på vägg

Basic Stimson
Duschhörn i storlek 90x90 cm med klarglas, blank profil och svängda dörrar  
med profiler i krom

Mora MMIX B5
Blank krom med
push down ventil

Ifö Spira 
Golvstående WC-stol 
42 cm hög

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

WC-stol, grundutförande
Ifö

WC-stol, tillval
Ifö

Viskan Grip, Premium White
Kommod 60 cm med 2 lådor, 
integrerad grepplist.  
Handfat i matt stenkomposit.

Duschset och blandare, 
grundutförande
Mora armatur

Mora MMIX Shower kit 
Duschset med blandare  
Mora MMIX T5 

Duschset och  
blandare, tillval
Mora armatur

Mora MMIX Shower
system kit 
Blank krom, takdusch 
med blandare  
Mora MMIX T5

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning Badrum
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Kakel vägg, grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv, grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv, tillval
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Prisma Vit blank
200x400 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Prisma Vit matt
200x400 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Prisma Vit blank
150x150 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Prisma Vit matt
150x150 mm
rak liggande sättning
med ljusgrå fog

Rewind Peltro, gråsvart 
100x100 mm
med betonggrå fog

Klinker vägg, tillval
Svenska Kakel

City Amsterdam, mökrgrå
300x600 mm, rak liggande sättning  
med betonggrå fog

City Oslo, vit
300x600 mm, rak liggande sättning  
med grå fog

City London, ljusgrå
300x600 mm, rak liggande sättning  
med grå fog

City Bruxelles, svart
300x600 mm, rak liggande sättning  
med betonggrå fog

Norr 01, vit stenkänsla
300x600 mm, rak liggande sättning  
med grå fog

Norr 03, svartgrå stenkänsla
300x600 mm, rak liggande sättning  
med betonggrå fog

Ever grau, beige
300x600 mm, rak liggande sättning  
med sandgrå fog

Cararra, marmor vit 
300x600 mm, rak liggande sättning  
med ljusgrå fog

City Bruxelles,
svart 
150x150 mm, 
med betonggrå fog

City Amsterdam,
mörkgrå
150x150 mm, 
med betonggrå fog

City London,
ljusgrå
150x150 mm, 
med grå fog

City Oslo,
vit
150x150 mm, 
med grå fog

Norr 01,  
vit stenkänsla
150x150 mm, 
med grå fog

Norr 03,  
svartgrå stenkänsla
150x150 mm, 
med betonggrå fog

Carrara,
vit marmorkänsla
150x150 mm, 
med ljusgrå fog

Ever grau,
beige
150x150 mm, 
med sandgrå fog

Klinker på golv erbjuds endast i rak sättning.

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning Badrum

Lättskött klinker 
och kakel i olika  

nyanser och former
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Kombimaskin,  
grundutförande*
Electrolux

Kombimaskin,  
tillval*
Electrolux

Väggskåp, grundutförande
INR. Antal enligt lägenhetsblad.

Bänkskiva, grundutförande
INR

Bänkskiva, tillval
INR

Premium White
Slät vit lucka med grepplist

Vit
Laminat med rak kant

Ljusgrå
Laminat med rak kant

Väggskåp och bänkskiva placeras ovan kombimaskin, enligt lägenhetsblad.
Bänkskivan går från vägg till vägg. Plafond i badrumstak.

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning Badrum

Kapacitet: 7 kg, 1200 v/min
Energiklass D
EW2F2027R2

Torkkapacitet bomull: 8 kg
Energiklass A++
EW2H328R4

Kapacitet: 9 kg, 1600 v/min
Energiklass A
Autodose
EW8F7669Q8

Kapacitet tvätt/tork, kg: 8 / 4 kg
Energiklass E/C
EW7W5268E5

Torkkapacitet bomull: 9 kg
energiklass A+++
EW9H779P9

Kapacitet tvätt/tork, kg: 10 / 6 kg
Energiklass A
EW7W6661S7

Tvättmaskin,  
grundutförande
Electrolux

Tvättmaskin, 
tillval
Electrolux

Torktumlare,  
grundutförande
Electrolux

Torktumlare,  
tillval
Electrolux

*Gäller i 1-2 RoK.

Inredning WC, 4 RoK

Ifö Spira 
Golvstående WC-stol 
42 cm hög

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

WC-stol, grundutförande
Ifö

WC-stol, tillval
Ifö

Klädkrokar, 
grundutförande
Alnön

2-krok 
Polerad rostfri

Toalettpappershållare, 
grundutförande
Alnön

Polerad rostfri

Krokar och toalettpappershållare levereras löst i låda

Tvättställsblandare,  
grundutförande
Mora armatur

Tvättställ, 
grundutförande
Ifö

Kommod, 
tillval
INR

Mora MMIX B5
Blank krom med
push down ventil

Geberit Smyle Square

Viskan Grip, Premium White
Kommod 40 cm med en lucka
och integrerad grepplist.  
Handfat i matt stenkomposit.

Klinker golv, grundutförande
Svenska Kakel

Vägg, grundutförande
Målat vitt

Rewind Peltro, gråsvart 
100x100 mm
med betonggrå fog

Tillval klinker 
lika Bad,  
se sid 21
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Easy GW
Slät yta i vit kulör,
lätt kärna

Style 03 vit
Spegeldörr i vit kulör,
lätt kärna

Samtliga innerdörrar är i vit kulör NCS S 0500-N. 

Hoppe Stockholm 

Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Handtag innerdörrar, 
grundutförande

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Fönsterbänk, 
grundutförande

Azul Cascais  
Natursten i grått.
Variationer i mönster och kulör  
kan förekomma.

Väggar, grundutförande Väggar, tillval

Alla väggar är målade 
i vit kulör NCS 0500-N, 
glans 7

Välj bland en mängd NCS-kulörer, 

gäller målning av ett rum*.

*Kulör behöver godkännas av målare.

Höjd 2062 mm. 
Lucka Arkitekt Frost, vit,
ej takanslutning.

Höjd 2062 mm. 
Lucka Arkitekt Frost, vit,
ej takanslutning.

Höjd 2062 mm. 
Lucka Arkitekt Frost, vit,
ej takanslutning.

Garderober, grundutförande 
enligt lägenhetsblad
Marbodal

Linneskåp, grundutförande 
enligt lägenhetsblad
Marbodal

Städskåp, grundutförande 
enligt lägenhetsblad
Marbodal

Handtag garderober,  
grundutförande
Marbodal

Handtag garderober,  
tillval
Marbodal

Point, rostfri
Knopp

Point, mässing
Knopp

Marmorknopp, 
rostfri fot
Knopp

Marmorknopp grön, 
rostfri fot
Knopp

Oval, borstad
Knopp

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Inredning övriga ytor

Lättmöblerade 
hem med  
ljusa ytor
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Vi hoppas 
att du ska
trivas här!

GRUNDUTFÖRANDE & TILLVAL

Ekparkett Como
Mattlackadad, 3-stav

Rewind Peltro
450x450 mm 
med betonggrå fog

Golv, grundutförande
Kährs, 15 mm

Klinker i hall, grundutförande
Svenska kakel

Klinker i hall, tillval
Svenska kakel

Golv, tillval
Kährs, 15 mm

Ekparkett Taranto
Mattlackad, 3-stav,
vitpigmenterad

Ekparkett Verona
Mattlackad, 2-stav

Svanenmärkta golv från Kährs
1234 5678

Vit, fabriksmålad
med synlig spik

Golvlist,
grundutförande

City Amsterdam, mökrgrå
300x600 mm med betonggrå fog

City Oslo, vit
300x600 mm med grå fog

City London, ljusgrå
300x600 mm med grå fog

City Bruxelles, svart
300x600 mm med betonggrå fog

Inredning övriga ytor

Tröskelplatta i ek ingår i grundutförandet, som tillval 
erbjuds tröskelplatta i samma kulör som tillvalt golv.



Besök oss på peabbostad.se/gladjen och pekum.se


