BRF GRÖNMYNTAN, HÄSSELBY VILLASTAD

Inredningsval
för ditt nya hem

INNEHÅLL

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

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

Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är
underbar. I Brf Grönmyntan bor du bekvämt
i en servicenära villaidyll. Här skapar vi
moderna hem där vi lagt stor omsorg bakom
våra inredningsval.

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

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

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

ERFARENHET OCH KVALITET

Välj bland miljövänliga material

Några av våra leverantörer

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med
låg energianvändning och låg miljöbelastning till
nytta för dig och kommande generationer.
Att bygga för framtiden innebär att välja rätt installationer,
tekniska lösningar och omsorgsfullt välja ut inredningsmaterial
av god kvalitet som håller över tiden. Förutom att Svanenmärka
våra nyproducerade bostadsrättslägenheter i Brf Grönmyntan
har vi också lagt stort fokus på att välja leverantörer som
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prioriterar miljökunnande och hållbar utveckling lika mycket
som oss. Det gör att vi kan erbjuda dig många Svanenmärkta
och energibesparande produkter i vår inredningskatalog som
sammantaget bidrar till minskad energianvändning och
miljöpåverkan längs hela värdekedjan.

ELECTROLUX

MARBODAL

K ÄHRS

Vitvaror

Kök

Golv

Ett av Sveriges ledande vitvarumärken.
Företaget arbetar ständigt med att
utveckla nya lösningar som förbrukar
mindre och mindre energi. Koncernen
har ambitiösa miljömål för att minska
utsläppen och värna om naturens resurser.
Här får du energisnåla vitvaror utan att
göra avkall på kvalitet och funktion.

Marbodal i Tidaholm har skapat
närproducerade kök för livets alla
tillfällen sedan 1924. Att Marbodals kök är
närproducerade innebär att man bidrar
till ett hållbart samhälle, exempelvis i
form av kortare och mer effektiva frakter.
Flertalet av Marbodals kök har även
Svanenmärkta stommar och köksluckor.

SWEDOOR

INR

CENTRO

Innerdörrar

Badrumsinredning

Kakel och klinker

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

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

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

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

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 Sälj- och 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
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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.

Lycka till med
din nya bostad!

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 skall 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 skall vara en
skön känsla att komma hem!
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DIN PERSONLIGA BOSTAD

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.

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

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.

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.

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

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.

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 standardutförande 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!
Anna Risberg
Sälj- och Kundansvarig
0733-33 90 12
anna.risberg@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.

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

Kök för alla livets middagar
Köket är en självklar samlingspunkt för både
familj och vänner. Samtidigt måste det fungera
bra som arbetsyta. Därför har vi valt material
och vitvaror som känns både moderna och
funktionella.
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Inredning från Marbodal
Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte ovanligt
att det mesta av vikt händer just i köket. Det är runt köksbordet
vi ofta umgås med familj och vänner eller bjuder in till gemen
sam matlagning inför parmiddagen. Här finns gott om utrymme
att fylla köket med mycket mer än bara matlagning. Det känns

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

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

Brf Grönmyntan, Hässelby Villastad
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Luckor, tillval
Marbodal

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Oavsett kulör
har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta.

Luckor, standard
Marbodal

Vilken stil
passar dig
bäst?

Luckor, tillval
Marbodal

Form Åska
Ramlucka av MDF,
målad grå

Aspekt Frost
Slät lucka av 16 mm
vitmålad MDF med
svagt rundad kant

Arkitekt Plus Sand
Slät lucka av 19 mm
MDF, målad beige,
med svagt rundad kant

Form Frost
Ramlucka av MDF,
målad vit

Arkitekt Plus Moln
Slät lucka av 19 mm
MDF, målad ljusgrå,
med svagt rundad kant

Arkitekt Plus Åska
Slät lucka av 19 mm
MDF, målad grå,
med svagt rundad kant

Form Sand
Ramlucka av MDF,
målad beige

Form Moln
Ramlucka av MDF,
målad ljusgrå

Malevik Ljus
Slät lucka av MFC med
liggande trästruktur i ljus
kulör

Malevik Brun
Slät lucka av MFC med
stående trästruktur i
mörk kulör

Alla luckor är Svanenmärkta
Dekorsidor, dekorlist, socklar och passbitar följer luckans utseende. Stommen är vit oavsett lucka.
Snickerihöjd 2278 mm med takanslutning. Dämpad stängning på luckor och lådor ingår.
Inspirationsbild från Marbodal (lucka Malevik ljus)
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Bänkskiva i laminat, standard

Marbodal. Rak framkant, tjocklek 30 mm.

Handtag, standard
Marbodal

Som tillval erbjuds
pushfunktion
på luckor

Solo, rostfri look
cc 128 mm

Handtag, tillval

Laminat är
ett tåligt och
lättskött material
Ljus Betong, 606

Bänkskiva i laminat, tillval

Marbodal

Marbodal. Rak framkant, tjocklek 30 mm.

Solo, krom
cc 128 mm

Solo, svart
cc 128 mm

Solo, frost
cc 128 mm

Brohult, krom/svart
cc 128 mm

Lounge, mässingslook
cc 128 mm

Lounge, krom
cc 128 mm

Point, krom
Knopp

Point,
rostfri look
Knopp

Grå Betong, 600

Terrazzo, 625

Perito Ljus, 627

Ferro Grafit, 612

Ek, 629

Skiffer Rustik, 565

Svart Brazil 525

Zeus Antracite, 534

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

Inspirationsbild från Marbodal (knopp Marmor)
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Blandare, standard
Mora Armatur

Diskho, standard

Marbodal

Blandare, tillval
Mora Armatur

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

Mora MMIX K5, krom
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Bänkbelysning, standard

Mora MMIX K6, krom
Hög semiböjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Mora MMIX K7
blank krom med
diskmaskinsavstängning

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

Diskho, tillval

Blandare, tillval

Diskhon är underlimmad
i laminatbänkskiva

Mora Armatur

Intra Linea 5040
1 stor ho utan avställningsyta,
passar till skåpbredd 800 mm,
underlimmad

Mora One Miniprofil, krom
Hög böjd pip, med
diskmaskinsavstängning

Bänkskåp, standard
Marbodal

Led-list

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

Intra Linea 2B 580
1 1/2 ho, utan avställningsyta,
passar till skåpbredd 800 mm,
underlimmad

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

Diskbänksskåp, standard

Marbodal

Inrett för en
klimatsmart
vardag

Tandembox
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Tandembox
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Kakel, standard

Kakel, tillval
Centro

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

Centro

Rak sättning,
standard

1/2 förband,
tillval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Gäller ej storlek
30x60 cm.

Soul Vit blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Skärgård Svart
30x60 cm
stående sättning
med mörkgrå fog

Kakel, tillval
Centro

Paris Fasad Vit Blank
10x20 cm
med silvergrå fog

London Varmbeige
7,5x30 cm
med grå fog

London Grå
7,5x30 cm
med grå fog

Himmel vitgrå
25x50 cm
stående sättning
med silvergrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm
stående sättning
med silvergrå fog

Skärgård Beige
30x60 cm
stående sättning
med silvergrå fog
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Cararra blank
30x60 cm
stående sättning
med silvergrå fog

Cararra matt
30x60 cm
stående sättning
med silvergrå fog

Skärgård Grå
30x60 cm
stående sättning
med grå fog

Brf Grönmyntan, Hässelby Villastad
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitvaror i kök
Häll, standard
Electrolux

Mikro, standard
Electrolux

Ugn, standard
Electrolux

Se även
separat bilaga
från Electrolux

HOI630MF

CKB100W

Kyl/frys, standard
enligt planlösning

Kyl, standard
enligt planlösning

Electrolux

Electrolux

KMFE172TEW
Placering i väggskåp

EMS26264OW
Placering i högskåp

Diskmaskin 45 cm,
standard
enligt planlösning

Diskmaskin 60 cm,
standard
enligt planlösning

ESF4202LOW

ESF5533LOW

Electrolux

Electrolux

Frys, standard
enligt planlösning
Electrolux

Spisfläkt, standard
Franke

Cabinet
KRS2DE39W

KUT5NE26W

LNT4TE33W2
Mer information om de vitvaror du kan välja mellan finner du i den separata vitvarukatalogen
Vitvaror utvecklas och förbättras ständigt och därmed kan vitvarumodellerna komma att förändras något
från det att du köper lägenheten till att den står färdig. Om någon modell utgår kommer den att ersättas av
den efterträdande, uppdaterade modellen. Ditt pris kommer dock alltid att vara detsamma.
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitvaror i kök

Kyl/frys rostfri, tillval

Kyl rostfri, tillval

Frys rostfri, tillval

LNT4TE33X2

KRS2DE39X

KUT5NE26X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Häll, tillval
Electrolux

Se även
separat bilaga
från Electrolux

HKB650BMF

Ugn rostfri/svart, tillval
Electrolux

Mikro rostfri/svart, tillval
Electrolux

På planlösningen ser du om din lägenhet har kyl/frys eller kyl och frys.

CKB100X

KMFE172TEX

EMS26204OX

Diskmaskin rostfri, tillval

Diskmaskin integrerad, tillval

ESS42200SX
Bredd 45 cm

EEQ47215L
Bredd 45 cm
(lucka enligt val i kök)

Electrolux

ESF5533LOX
Bredd 60 cm

Electrolux

EEQ47215L
Bredd 60 cm
(lucka enligt val i kök)

På planlösningen ser du om din lägenhet har diskmaskin i bredd 45 cm eller 60 cm.
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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.
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Här får du en bra start på dagen
Badrummet är en plats där man mer än någon annanstans i
hemmet kan få vara för sig själv en stund. En uppiggande dusch
på morgonen eller en lång, avslappnade dusch på kvällen.
I badrummet både börjar och avslutar du din dag och därför
kan det vara skönt att badrummet är inbjudande, fräscht och
hemtrevligt.

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

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

Inredning badrum
Kommod, standard

Tvättställsblandare,
standard
Mora Armatur

Viskan Grip 60, Premium White
Vit kommod, bredd 60 cm med
två lådor. Handtagslös med
push-funktion. Tvättställ i vit matt
stenkomposit.

Viskan Grip 60, Still Grey
Grå kommod, bredd 60 cm med
två lådor. Handtagslös med push-funktion. Tvättställ i vit matt stenkomposit.

Ifö Spira 6260
Golvstående

Ifö Spira 6275
Vägghängd

Kassett med vägghängd toalett ingår i stora badrum och
golvstående toalett på extra WC. Kassetten är inklädd med
kakel, se bild ovan.

Toalettpappershållare,
standard
Byggbeslag
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Mora Cera B5
Krom

Viskan Grip 60, Black Oak
Svart kommod, bredd 60 cm med
två lådor. Handtagslös med push-funktion. Tvättställ i vit matt stenkomposit.

Som tillval kan du välja tvättställ i vit porslin istället för stenkomposit.

Stage 60, Premium White
Vitt spegelskåp, bredd 60 cm,
med LED-ovanbelysning

IFÖ

Mora Armatur

INR

Mora MMIX B5
Krom,
med pushdown-ventil

INR

WC-stol, standard

Kommod, tillval

INR

Spegelskåp,
standard

Tvättställsblandare,
tillval

Toalettpappershållare,
tillval
Byggbeslag

Klädkrokar,
standard

Klädkrokar,
tillval

Byggbeslag

Spegelskåp,
tillval
INR

Stage 60, Still Grey
Grått spegelskåp, bredd 60 cm,
med LED-ovanbelysning
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Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Handdukshängare,
standard

Handdukshängare,
tillval

Byggbeslag

Byggbeslag

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Base 200
Polerad rostfri

Base 200
Svart

Stage 60, Black Oak
Svart spegelskåp, bredd 60 cm,
med LED-ovanbelysning
Lättmonterade och självhäftande beslag,
överlämnas i samband med tillträde.
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum
Duschväggar, standard

Klinker golv,
standard
Centro

Klinker golv,
tillval
Centro

Elektrisk handdukstork,
standard

INR

Pax

Bas Lerhamn Mörkgrå
10x10 cm, mörkgrå fog

Skärgård Vit
15x15 cm
med silvergrå fog

Skärgård Beige
15x15 cm
med grå fog

Skärgård Grå
15x15 cm
med grå fog

Skärgård Svart
15x15 cm
med mörkgrå fog

Helkaklat
och lättskött
badrum
Kakel vägg, standard
Centro

Allt kakel
sätts i rak sättning
som standard

Pax Salsa
Krom

Vit blank
20x40 cm med silvergrå fog

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

Duschset och blandare,
standard
Mora Armatur

Kakel vägg, tillval
Centro

Takdusch och blandare,
tillval
Mora Armatur

Badkarspip,
tillval
Mora Armatur

Vit matt
20x40 cm med silvergrå fog

Vit Blank
30x60 cm med silvergrå fog

Vit Matt
30x60 cm med silvergrå fog

Mora MMIX badkarspip
Krom

Mora MMIX Shower
kit 160c/c
Krom/svart
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Mora MMIX Shower
System kit
Krom/Svart
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STANDARDUTFÖRANDE

Inredning badrum

Väggskåp, standard
INR

Bänkskiva, standard
INR

Tvättmaskin och torktumlare ingår enligt planlösning.

Kombimaskin,
standard
Electrolux

Tvättmaskin,
standard
Electrolux

Torktumlare,
standard

Vit

Electrolux

Belysning, standard
Fagerhult
Vit 60
Vit stomme och mjukstängande
vit lucka. Integrerat handtag.

Fagerhult Zest
placering ovan bänkskiva

EW7W5268E5

Kombimaskin, tillval
Electrolux

EW2F2027R2

Tvättmaskin, tillval
Electrolux

EW2H328R3

Torktumlare, tillval
Electrolux

Inredning separat wc/dusch
Tvättställ, standard
Ifö

Spegelskåp, standard
INR

Kakel och
klinker lika
badrum, se sid 31

Ifö Renova Plan
EW7W6661S7
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EW8F7669Q7

EW9H778P9

Stage 40, Premium White
Vitt spegelskåp, bredd 40 cm,
med LED-ovanbelysning
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ÖVRIGA YTOR

Hem för bekväma liv
I Brf Grönmyntan har vi satsat på att skapa
moderna och välplanerade hem, alla med
minst en balkong eller uteplats.
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Det finns många detaljer i inredningen som hjälper till att skapa
hemkänsla. Färg på golv och väggar inte minst. För oss är alla
val i ditt hem lika viktiga. Vi tänker alltid på vem som ska bo
i bostaden och ställer oss frågan: ”Skulle jag trivas i det här
hemmet?” Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt väg.

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

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

Inredning övriga ytor
Innerdörrar, standard

Golv, standard
Kährs

Golv, tillval
Kährs

Innerdörrar, tillval

Swedoor

Svanenmärkt
golv från
Kährs

Swedoor

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

Stable GW
Slät yta i vit kulör,
NCS S 0500-N, massiv
ljudisolerande kärna

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

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

Ek Como
3-stav, 15 mm,
mattlackad

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

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

Målad vägg,
standard

Sockel,
standard

Fönsterbänk,
standard

NCS 0500-N
Glans 7

Vit, NCS S 0500-N
Sockel och foder levereras
fabriksmålade med synliga
spikhuvuden

Azul
Natursten,
blankpolerad

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

Handtag,
standard
Byggbeslag

Hatthylla
standard

BB82
Hoppe Stockholm
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Garderober, standard

Linneskåp, standard
Marbodal

Marbodal

Höjd 2118 mm, inklusive sockel
Lucka Arkitekt Frost, målad slät
handtag Solo, rostfritt

Höjd 2118 mm, inklusive sockel
Lucka Arkitekt Frost, målad slät
handtag Solo, rostfritt

Höjd 2118 mm, inklusive sockel
Lucka Arkitekt Frost, målad slät
handtag Solo, rostfritt

Marbodal

Städskåp, standard

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