BRF SKRIFTEN, GÄVLE

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
Den sköna känslan
Välj bland miljövänliga material
Tips och råd när du inreder
Gör dina inredningsval enklare
Köket – hemmets hjärta
Inredning i kök
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Badrummet – börja och avsluta dagen rätt
Inredning i wc/dusch, plan 1
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Övriga ytor – detaljerna som skapar helheten
Inredning övriga ytor

Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Brf Skriften, Gävle

4
6
8
11
13
14
20
22
24
28
31
32

3

VÄLKOMMEN

Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är
underbar. I Brf Skriften bor du i fridfulla Södra
Hemlingby, med närhet till härlig grönska och
allt du behöver för vardagen. 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 din bostad 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 Skriften 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 Skriften
I broschyren hittar du de många inredningsval som
du har möjlighet att göra i din nya bostad 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

Välj bland miljövänliga material

ERFARENHET OCH KVALITET

Några av våra leverantörer

I Brf Skriften 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 tid.
I Brf Skriften 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.

ELECTROLUX

VEDUM

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.

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 trägolvs
tillverkarna i världen. Första tillverkaren
som blev ISO-certifierad och sedan 2014
har Kährs Svanenmärkt över 150 golv.
Tillverkningsprocess utan lösningsmedel
och en läggningsmetod som garanterar
ett perfekt resultat utan lim.

SWEDOOR

INR

CENTRO

Innerdörrar

Duschdörrar & Badrumsinredning

Kakel och klinker

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 Skriften 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)
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.
Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja Skogsgrön)
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ERFARENHET OCH KVALITET

Tips och råd när du inreder
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.

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.
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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!

Det ska 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.

Du ser 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.
Då får du tala med vår sälj- och kundansvarige som 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.

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.

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

Hemmets hjärta
Vi har alla känt den. Dragningskraften till köket. Så många
middagar och fester med nära och kära, där köket förr eller
senare blir den självklara mittpunkten. Men också stunderna
varje dag. Frukost, lunch, middag. Att starta dagen här,
sprida dofter med nya recept eller smyga in för den där
kvällsmackan fast klockan är sent. Här i ditt nya hem blir köket
naturligt en social och central plats. Den öppna planlösningen,
de snygga luckorna och de moderna vitvarorna är typiskt sådant
som gör att du tycker om att vara här varje dag. Vi erbjuder
uppdaterade kök med inredning från Vedum och vitvaror från
Electrolux.
Valet av kökslucka, kulören, genomtänkta beslag och en bänkskiva som kanske smälter in eller sticker ut. Använd tillvalen för
att skapa uttrycket som verkligen är du. Oavsett vad du gillar blir
det en fin mix av funktion och trivsel.

KÖKET

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Vitrinskåp, tillval
Lucka Agnes, Maja och Karin går det att välja vitrinluckor som tillval.
Vitrinskåp inkl. belysning och glashyllplan.

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

Luckor, grundutförande
Vedum

Luckor, tillval
Vedum

Agnes

Maja

Karin

Vitrinlucka syns i bakgrunden på ovan bilder.

Städskåp
I kök ändras även städskåpet vid tillval av kulör eller lucka.
Maja Vit F20
Målad lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

Nora Grå
Melaminbelagd lucka av
16 mm fukttrög MDF

Agnes Grå F44
Målad lucka av 16 mm
MDF-board med frästa
spår

Karin Varmgrå F58
Målad lucka med 19 mm
MDF-board med ram och
slät spegel

Stommen är Svanenmärkt
Välj din favoritfärg som tillval
Lucka Maja, Agnes och Karin finns i nedan kulörer.

Vit
F20

Grå
F44

Varmgrå
F58

Antikgrå
F47

Sandbeige
F79

Modernt
eller klassiskt?
Du väljer!
Betonggrå
F49

14

Åskblå
F82
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Skogsgrön
F84

Havregul F87

Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja Vit)
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KÖKET

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Bänkskiva, grundutförande
Vedum. Laminat, rak framkant.

Bänkskiva, kostnadsfria val
Vedum. Laminat, rak framkant.

Bänkskiva
i tåligt laminat

Handtag, grundutförande
Vedum

Handtag monteras
stående på luckor,
liggande på lådor

31016 Anemon
Rostfritt
cc 128 mm

9477F
Marfil cream

3008
Urban Style

9483F
Ferro Grafite

3006
Carrara Marble

3012
Karusell

S63014
Marmo Roma

S68036
Cento

2005
Natural Hamilton Oak

4371D
Dark Mountain Oak

2006
Grey Sonoma oak

7487D
Zeus Silver

Noble Grey
Komposit

Calypso
Komposit

Bänkskiva i laminat, tillval
Vedum. Rak framkant.
Handtag, tillval
Vedum

31013 Aster
Svart/krom
cc 128 mm

31014 Anemon
Krom
cc 128 mm

31019 Anemon
Svart
cc 128 mm

31202 Akleja
Krom
cc 128 mm

31203 Akleja
Mässing
cc 128 mm

31031 Tagetes
Rostfritt
cc 128 mm

31118 Lilja
Krom, knopp

31151 Anemon
Krom, knopp

31148 Anemon
Rostfri, Knopp

31150 Anemon
Svart, knopp

31081 Binka
Rostfritt
cc 128 mm

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Vedum. 30 mm.

Nedan handtag väljs i kombination (går ej att få separat), 31071 och 31124 eller 31123 och 31072.

31071 Vallmo
Tenn, cc 64 mm
på underskåp

16

31124 Vallmo
Tenn, cc 40 mm
på överskåp
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31072 Vallmo
Mäsing, cc 64 mm
på underskåp

31124 Vallmo
Mässing, cc 40 mm
på överskåp

Frosty Carrina
Komposit
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KÖKET

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Diskho, grundutförande
Intra

Diskho, tillval
Intra

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

Kakel, grundutförande
Centro

Kakel, kostnadsfritt val
Centro

Kakel, tillval
Centro

Soul Vit blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Soul Vit matt
10x20 cm

Paris Vit blank
10x20 cm, fasad

Vit blank
15x15 cm

Kakel, glaserat tegel, tillval
Centro

Intra Horizon HZ815 DMF

Blandare, grundutförande
Mora armatur

Mora MMIX K5

Diskbänksskåp,
grundutförande
Vedum

Källsortering Ängsö till
fullutdragslåda, bredd 80 cm
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Intra Linea 710

Blandare, kostnadsfritt val
Mora armatur

Mora MMIX K7

Dämpade luckor,
grundutförande
Vedum

Underlimmad

Planlimmad

Fläkt, grundutförande / tillval
Electrolux

Fläkt med utdragbar front
Levereras med vit front i grundutförandet
(LFP226W), likt ovan bild. Som tillval
erbjuds fläkt med rostfri front (LFP226X).

London Vit
7,5x30 cm

London Varmbeige
7,5x30 cm

Antracite, fasad kant
10x30 cm

London Grå
7,5x30 cm

Beige, fasad kant
10x30 cm

Kakelsättning, grundutförande

Kakelsättning, tillval

Rak sättning

1/2 förband

Gröngrå, fasad kant
10x30 cm

Mörkblå, fasad kant
10x30 cm

Allt kakel sätts i rak sättning. Fogfärg enligt leverantörens rekommendationer.
Som tillval kan sättning i förband väljas.

Bänkskåp,
grundutförande
Vedum

Två bänkskåp har 3 st fullutdragslådor Classic.
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KÖKET

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitvarorna i kök
I Brf Skriften har vi tagit fram ett fint urval av Electrolux vitvaror att välja bland.
Modellerna 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 vitvarorna att erbjuda. I den hittar du all information om produkter och
detaljer kring de vitvaror som ingår i grundutförandet och som finns som tillval.

Moderna
vitvaror från
Electrolux
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WC/DUSCH/TVÄTT OCH WC/DUSCH

Börja och avsluta dagen rätt
Badrummet är en viktig plats för att vakna på morgonen.
Här finns alla förutsättningar för att lägga grunden till en riktig
bra dag. I badrummet på bottenvåningen hittar du sköna
klinkers att sätta fötterna på och stilrent kakel på väggarna.
Ta en skön, varm dusch som får dig att vakna till liv varje dag.
Smidiga utdragslådor i kommoden och spegelskåp ger dig

22

Brf Skriften, Gävle

gott om plats för allt du behöver. Modern tvättmaskin och
torktumlare från Electrolux som står redo att jobba. På övre plan
finns wc med dusch och en mindre kommod med lucka.
Trivsamt och lättskött. När du gör dina val ska du utgå från dig.
Och skapa en miljö som du tycker om att vara i, från morgon till
kväll.
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WC/DUSCH, PLAN 1

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning i wc/dusch, plan 1
Kommod, grundutförande
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Stage 60, Premium White
med ovanbelysning
och eluttag 230V

Stage 60, Still Grey
med ovanbelysning
och eluttag 230V

Handdukstork,
tillval
PAX

Toalettappershållare,
grundutförande

Handdukshängare,
grundutförande

Klädkrok,
grundutförande

Blank

4-krok, blank

2-krok, blank

Kommod, tillval
INR

Viskan Grip, Premium White
Vit, 60 cm. Underdel med två lådor
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Viskan Grip, Still Grey
Grå, 60 cm. Underdel med två lådor
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Tvättställsblandare,
tillval
Mora armatur

Duschset, grundutförande
Mora armatur

Stage 60, Black Oak
med ovanbelysning
och eluttag 230V

Viskan Grip, Black Oak
Svart, 60 cm. Underdel med två lådor
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Kulör på grepplist till kommod följer färgval på lådorna.

Tvättställsblandare,
grundutförande
Mora armatur

Spegelskåp,
grundutförande
INR

Duschset, tillval
Mora armatur

Krokar och toalettpappershållare
monteras med dubbelhäftande tejp.
Pax Salsa
540x700 mm, krom
Mora MMIX B5
med push down-ventil

Mora MMIX Tronic

Belysning i tak,
grundutförande
Ifö

Wc-stol, grundutförande
Ifö
Golvstående WC-stol,
42 cm hög
Mora MMIX shower kit

Mora MMIX Shower system kit
Takdusch med blandare
Mora MMIX T5, blank krom

Artikelnr
E-nr
El-nr
S-nr
EAN

6040-510-10
7511424
7312906040206

Classic Glob

Classic Glob
Vit

Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är
nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

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

Teknisk information
Porslin
E27
E27, max 75W (ej inkl.)
230V
Tak/vägg
Vit NCS S 1502-G50Y
II
Ja
IP54
-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

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.
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

Brf Skriften, Gävle
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WC/DUSCH, PLAN 1

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning i wc/dusch, plan 1
Duschvägg, grundutförande
INR

Kakel, grundutförande
Centro

Kakel, tillval
Centro

Allt kakel och
klinker sätts i rak
sättning

Duschvägg, tillval
INR
Vit blank
20x40 cm, silvergrå fog

Vit matt
20x40 cm, silvergrå fog

Kakel, tillval
Centro

LINC Niagara, klart glas
80x90 cm med rundade dörrar och profiler i
blankpolerad aluminium och grepphandtag.

LINC Angel, klart glas
80x90 cm med raka dörrar och profiler i
blankpolerad aluminium och grepphandtag.

Skärgård Beige
30x60 cm, grå fog

Skärgård Grå
30x60 cm, grå fog

Skärgård Svart
30x60 cm, mörkgrå fog

Klinker, grundutförande
Centro

Klinker, kostnadsfria val
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm
med grå fog

Skärgård Beige
15x15 cm
grå fog

Skärgård Svart
15x15 cm
mörkgrå fog

Vitvaror från Electrolux
I Brf Skriften får alla parhus tvättmaskin och
torktumlare från Electrolux, placerade i pelare.
Vi erbjuder även tillval på samtliga vitvaror.

Golvvärme
ingår i badrum på
båda våningar
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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.
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WC/DUSCH, PLAN 2

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning i wc/dusch, plan 2
Kommod, grundutförande
INR

Duschvägg, grundutförande
INR

INREDNING LIK A
WC/DUSCH, PLAN 1

Kommod, tillval
INR

• Tvättställsblandare, sid 24
• Duschblandare och duschset, sid 24
• Toalettpappershållare, sid 25
• Klädkrokar, sid 25
• Handdukstork, sid 25
• Belysning, sid 25
• Kakel, sid 27
• Klinker, sid 27

Viskan Grip, Premium White
Vit, 40 cm. Underdel med en lucka
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Viskan Grip, Still Grey
Grå, 40 cm. Underdel med en lucka
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Viskan Grip, Black Oak
Svart, 40 cm. Underdel med en låda
med integrerad grepplist, inklusive
tvättställ i vit matt stenkomposit

Kulör på grepplist till kommod följer färgval på lådorna.

Spegel,
grundutförande
INR

LINC Angel, klart glas
80x80 cm med raka dörrar och profiler i
blankpolerad aluminium och grepphandtag.

Spegelskåp,
tillval
INR

Som tillval finns
spegelskåp även
i grått och svart

Feel 40
med ledbelysning
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Stage 40, Premium White
med ovanbelysning
och eluttag 230V
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ÖVRIGA YTOR

Detaljerna som skapar helheten
I Brf Skriften har vi satsat på moderna, luftiga och välplanerade
hem där det är lätt att trivas. Dessutom bjuder ditt nya hem
på sköna utemiljöer med dubbla uteplatser. Alltså, goda
förutsättningar för ett bekvämt och enkelt liv. Hemmet blir ljust
och lättmöblerat med genomgående mattlackad ekparkett och
vitmålade väggar i hall, vardagsrum, sovrum och kök.
Vad väljer du?
Vi har skapat en fin grund. Nu är det upp till dig att finslipa de
allra sista detaljerna så att det blir precis så som du vill ha det.
Innerdörrar med eller utan spegel? Fundera på om du vill ha
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de mattlackade ekgolven som vi valt som standard, eller om du
föredrar något av våra tillvalsalternativ, som vitpigmenterad
eller gråbrun parkett. Vilken nyans ska väggarna ha? Som tillval
kan du välja valfri NCS-kulör.
Våga göra ditt hem personligt. Det är du som ska njuta här varje
dag. Och det är med detaljerna du skapar helheten för hur det
ska kännas när man kliver innanför dörren hemma hos dig.

Brf Skriften, Gävle
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ÖVRIGA YTOR

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Golv, grundutförande
Kährs

Golv, tillval
Kährs

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

Ek Dusk
Mattlackad 3-stav i mättade
jordfärger. Rökig finish som
accentuerar de naturligt
förekommande variationerna
i träet.

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

Ek Vigo
Vitpigmenterad, mattlackad
1-stav med bas på ekens alla
naturliga färgvariationer.
Kan innehålla stora kvistar.
Borstad med mikrofasade kanter.

Ek Alba
Mattlackad 1-stav.
Ett livligt parkettgolv med
stora variationer i färg kvistar
och ådringar, mikrofasade
kanter.

Handtag innerdörrar,
grundutförande

Hoppe Stockholm

Golv, tillval
Kährs

Lättmöblerade
ytor och ljus
inredning

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

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

Ek Verona

Mattlackad 2-stav i naturlig ekton
som i sitt uttryck liknar nysågat
ektimmer, borstad. Kvistarna kan
variera i storlek och antal.

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

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

NCS S 0500-N
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Vägg, tillval
Målat, exempel på kulörer:

NCS S 3000-N

NCS S 1000-N

Klinker i hall, grundutförande
Centro

Klinker i hall, kostnadsfria val
Centro

Skärgård Beige
30x60 cm, grå fog

Skärgård Grå
30x60 cm, grå fog

Skärgård Svart
30x60 cm, mörkgrå fog

S 3005-G20Y
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ÖVRIGA YTOR

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Garderober, grundutförande
Vedum

Linneskåp, grundutförande
Vedum

Som tillval
erbjuds trappa i ek
eller vitlaserad furu

Städskåp, grundutförande
Vedum

Trappa, grundutförande
Plansteg och handledare i eklaserad furu,
i övrigt vitmålad, tät trappa
Trappa vitlaserad furu, tillval
Plansteg och handledare i vitlaserad furu, i övrigt vitmålad
Trappa i ek, tillval
Plansteg och handledare i mattlackad ek, i övrigt vitmålad.

»

Bärlist
Elsa, F20 vit, 16 mm målad mdf lucka

Elsa, F20 vit, 16 mm målad mdf lucka

Elsa, F20 vit, 16 mm målad mdf lucka

»

Hylla

Samtliga högskåp är 210 cm höga.
Garderober placeras enligt bofakta och ändras ej. Monteras i vägg p g a tipprisk.

Handtag garderober,
grundutförande
Vedum

Fönsterbänk,
grundutförande

31148 rostfri
Knopp

Kapphylla,
grundutförande

Sockel
grundutförande

Hängskena

Azul Cascais
Natursten
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BB82
Blankkron och vita konsoler

Vit NCS 0500-N

»

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

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