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Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva 
sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också 
i sitt kvarter och i sin stad. Vi vet att människor är 
olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla 
bostäder se likadana ut, och ligga på samma adress. 
Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler. 
Från norr till söder. Högt och lågt. Stort och litet.  
Vi hjälper dig att hitta hem. 
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem 
är underbar. I Skogsviolen bor du centralt i 
Södertälje med det du behöver runt knuten. 
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 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 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 Skogsviolen 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!

VÄLKOMMEN
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Välkommen till ditt nya hem i Skogsviolen.  
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.
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NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med  
låg energianvändning och låg miljö belastning till  
nytta för dig och kommande generationer. 

Välj bland miljövänliga material

Att bygga för framtiden innebär att välja rätt installationer, 
tekniska lösningar och omsorgsfullt välja ut inredningsmaterial 
av god kvalitet som håller över tiden. Vi har lagt stort fokus på 
att välja leverantörer som prioriterar miljökunnande och hållbar 
utveckling lika mycket som oss. 

Det gör att vi kan erbjuda dig energibesparande produkter,
vilka alla uppfyller kraven för att användas i Svanen- 
märkta byggnader. Detta sammantaget bidrar till minskad 
energianvändning och miljöpåverkan längs hela värdekedjan.
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Några av våra leverantörer

Vedum grundades redan 1919 och 
ägs idag av två bröder. Företaget 
är ISO-certifierat och har stor fokus 
på miljöarbetet vilket ligger i linje 
med Peabs ambitioner. Vedum har 
Svanenmärkt alla köksstommar och 
majoriteten av laminatbänkskivorna 
samt även några luckor.

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

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.

Kährs har jobbat med trä i mer än 150 
år och är idag en av de äldsta trägolvs-
tillverkarna i världen. Första tillverkaren 
som blev ISO-certifierad och sedan 2014 
har Kährs Svanenmärkt över 150 golv. 
Tillverkningsprocess utan lösningsmedel 
och en läggningsmetod som garanterar 
ett perfekt resultat utan lim. 

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

ELECTROLUX VEDUM K ÄHRS

SWEDOOR INR CENTRO

Vitvaror

Innerdörrar

Kök

Duschdörrar och badrumsinredning

Golv

Kakel och klinker

ERFARENHET OCH KVALITET
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PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

Jag hjälper dig att göra 
dina val!

Kamila Kaczmarczyk
Kundansvarig 
070-799 41 85
kamila.kaczmarczyk@peab.se

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. Detta görs under ett eller flera personliga
möten då du också kan få tips och hjälp att göra dina val.

Personligt möte
När du köpt din bostad och det blir dags för dig att anpassa  
ditt nya hem efter din egen stil bjuder kundansvarig in dig till  
en inredningsträff för att gå igenom processen.

Grundutförande och tillval
Grundutförande ingår i priset för din bostad och bygger på 
arkitektens och inredarens tankar och följer husets utformning 
och känsla. Om du vill du sätta din personliga prägel på din nya 
bostad kan du välja mellan både de kostnadsfria val och tillval 
som presenteras i denna broschyr. Kostnaden för tillvalen utgörs 
av mellanskillnaden på grundutförande och tillval inklusive 
moms, administration, material- och arbetskostnader. Du kan 
endast välja inredning från det utbud som presenteras i den här 
broschyren.

Stopptid
Stopptid är det datum dina inredningsval ska vara Peab Bostad 
tillhanda. Stopptiden bestäms utifrån produktionens tidplan 
för projektet och är anpassad för att få leveranser av material i 
rätt tid. Om vi inte får dina val i tid färdigställs bostaden enligt 
grundutförande, så tänk på att vara ute i god tid!

Beställning och betalning
När du gjort dina val sammanställer kundansvarig din beställning, 
kontrollera så att allt stämmer och är korrekt innan du bekräftar 
den. Beställningen är bindande och upprättas mellan dig som 
köpare och Peab Bostad. För eventuella tillval betalar du en 
handpenning på 50% av kostnaden som faktureras efter att vi 
tagit emot din beställning. Resterande 50% faktureras innan 
ditt tillträde. Om summan av dina tillval är lägre än 10 000 kr 
faktureras du hela beloppet efter att vi tagit emot din beställning.

Reservation för ändringar i sortimentet
Vi reserverar oss för modell-, färg- och materialbyten från våra 
leverantörer och eventuella felaktigheter i vitvaruleverantörens 
produktbeskrivning. Leverantörerna uppdaterar sina produkter 
med varierande intervall och om det blir aktuellt för någon 
av produkterna i det här projektet levereras i så fall den 
uppdaterade modellen med motsvarande eller bättre funktion 
utan föregående avisering.

Försäkring och garanti
Arbeten och installationer ska utföras av Peab Bostad som är 
totalentreprenör för att våra garantier och försäkringar ska gälla. 
Det gäller såväl grundutförande som tillval. Peab Bostad åtar sig 
ej att installera produkter köpta privat eller på annat sätt.
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Kök för alla livets middagar
Köket är en självklar samlingspunkt för både familj 
och vänner. Samtidigt måste det fungera bra som 
arbetsyta. Därför har vi valt material och vitvaror 
som känns både moderna och funktionella.

Inredning från Vedum
Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte ovanligt 
att det mesta av vikt händer just i köket. Det är runt köksbordet 
vi ofta umgås med familj och vänner eller bjuder in till gemen-
sam matlagning inför parmiddagen. Här finns gott om utrymme 
att fylla köket med mycket mer än bara matlagning. Det känns 
därför viktigt att du får sätta din personliga prägel i köket, vilket 
du kan göra genom att exempelvis välja mellan olika stilar på 
luckor och handtag.

Bänkskivan är den del i ditt kök som ofta utsätts för mest slitage 
och är därför gjord i slitstarkt laminat som du kan få i olika 
utföranden. Även här erbjuds ett brett sortiment att välja från.

Moderna vitvaror
Här ingår moderna vitvaror från Electrolux i vitt som grund-
utför ande med induktionshäll, ugn, kyl/frys, mikro och 
diskmaskin.
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KÖK
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Maja Vit F20
Slät målad lucka av 
16 mm MDF med svagt 
rundad kant

Varmgrå
F58

Grå
F44

Mörk Turkos
F48

Åskblå
F82

Mellangrå
F78

Betonggrå
F49

Sandbeige 
F79

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

Karin Vit F20
Målad lucka av 
19 mm MDF med ram 
och slät spegel

Agnes Vit F20
Slät målad lucka av 
16 mm MDF med
frästa spår

Nora Grå F83
Melaminbelagd lucka
av 16 mm med trästruktur
Liggande trämönster på 
lådfronter och stående 
på luckor

Nedan kan du välja utförande på köksluckor och lådor. Mjukstängning 
ingår i skåp och lådor. 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
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Nora Grå F83
Melaminbelagd lucka
av 16 mm med trästruktur
Liggande trämönster på 
lådfronter och stående 
på luckor
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31016 rostfritt
cc 128 mm

31131 krom
Knopp

31139 mässing
Knopp

31007 vitt
cc 128 mm

31019 svart
cc 128 mm

31011 mässing
cc 128 mm

31013 svart/krom
cc 128 mm

31201 svart/mässing
cc 128 mm

31148 rostfritt
Knopp

31143 krom
Knopp

31151 krom
Knopp

31152 mässing
Knopp

31150 svart
Knopp

31149 vit
Knopp

31073 antik tenn
cc 64 mm

31075 krom
cc 64 mm

31137 tenn
Knopp 

31203 mässing
cc 128 mm

31202 krom
cc 128 mm

31206 krom
cc 128 mm

31207 mässing
cc 128 mm

Handtag, grundutförande
Vedum

Handtag, tillval
Vedum

Välj ur ett brett
utbud från Vedum

Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

31014 krom
cc 128 mm

31081 rostfritt
cc 128 mm

31085 rostfritt
cc 128 mm

31209 rostfritt
längd 136 mm

31212 vitt
längd 136 mm

31208 rostfritt
längd 40 mm

31211 vitt
längd 40 mm

Som tillval erbjuds även pushfunktion på fullutdragslådor och luckor.
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Inredning kök

Black Brazil 6216D
Halvblank yta med  
svag struktur

Ceramic Antracit 6001
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Karusell 3012
Matt yta med stenstruktur, 
viss glans i strukturmönstret

Chicago Concrete 3010
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

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

Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin 
skifferstruktur

Vit W450D
Halvblank yta med 
svag struktur

Marfil Antico 9478F
Matt yta med 
skifferstruktur

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

Ferro Grafite 9483F
Matt yta med 
skifferstruktur

Carrara Marble 3006
Förstärkt matt yta

Urban Style 3008
Papperslen yta

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Tålig, snygg och 
lättskött laminat

Bänkskiva, grundutförande
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva, tillval
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL
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Inspirationsbild från Vedum 
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Diskho, grundutförande
Vedum

Belysning tak, grundutförande
Solar

Diskho, tillval
Vedum

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

Intra Frame 520
1 stor ho utan avställningsyta, 
passar till skåpbredd 600 mm
och 800 mm, underlimmad

Blandare, grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX K5 
Hög böjd pip, blank krom
med diskmaskinsavstängning

VISSTE DU ATT...
Mora MMIX kombinerar en 
formskön och ergonomisk design 
med en energieffektiv insida. 
Utvecklad med fokus på låg 
energiförbrukning och långsiktig 
miljöhänsyn. Blandarna är ESS-
märkta, blyfria och dessutom 
energi- och vattenbesparande.

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

Solar Light Oden LED, vit

Från: Hanna.Thell@peab.se
Ämne: VB: PGS-utrustning ÄNGSVIOLEN
Datum: 27 februari 2018 16:23

Till: cecilia@bolidgrafiska.se

Här är kökslampan som ska in på sid 11 ☺
 
________________________________________________

Hanna Thell
Marknadskoordinator
Peab Bostad AB
Box 808
169 28 Solna
Mobil 073-337 21 20
Besöksadress: Gårdsvägen 6, Solna
hanna.thell@peab.se
peab.se
_________________________________________________
Följ Peab  och Peab Bostad på:

Facebook     Twitter
Linkedin        Youtube

 

Från: Risberg Anna, Solna 
Skickat: den 27 februari 2018 12:58
Till: Thell Hanna <Hanna.Thell@peab.se>
Ämne: VB: PGS-utrustning ÄNGSVIOLEN
 
Hej,
 
Här är kökslampan
 
Anna
 

Från: Hedlund Tobias, Solna 
Skickat: den 27 februari 2018 11:48
Till: Risberg Anna, Solna <Anna.Risberg@peab.se>
Ämne: SV: PGS-utrustning ÄNGSVIOLEN
 

 
Vänliga hälsningar
________________________________________________

Tobias Hedlund
Projektutvecklare
Peab PGS AB
Box 808
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Låda, grundutförande
Vedum

Hörnbänkskåp, tillval
Vedum

Diskbänkskåp, grundutförande
Vedum

Lådor, tillval
Vedum

Classic
3 dämpade lådor
Övriga skåp med sidohängd lucka 
kan bytas ut till fullutdragslåda som 
tillval.

Fullutdragslådor
Funktionellt dubbelsidigt plåtlådsystem 
i vitt med fullutdragslådor. Den sista 
delen är självstängande och har inbyggd 
dämpning. Lådbredd 200, 400, 500 
alternativt 600 mm.

Två utdragbara hyllor,
bredd 1000 mm, höjd 720, 
djup 580 mm

Fullutdragslåda med avfallssortering Ängsö

Belysning, grundutförande
Vedum

Led, antal anpassas efter kök

Inrett för en
klimatsmart

vardag
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Kakel, grundutförande
Centro

Kakel, tillval
Centro

Soul Vit blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Paris Fasad Vit Blank
10x20 cm
med silvergrå fog

Soul Vit blank
15x15 cm
med silvergrå fog

Soul Vit matt
15x15 cm
med silvergrå fog

Soul Vit matt
10x20 cm 
med silvergrå fog

Soul Vit blank
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Soul Vit matt
30x60 cm
stående sättning med silvergrå fog

Rak sättning, 
grundutförande

Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

London Vit
7,5x30 cm
med silvergrå fog

London Grå
7,5x30 cm
med grå fog

1/2 förband, 
tillval

Som tillval
erbjuds sättning

i halvförband



Skogsviolen, Södertälje 21

Kakel, tillval
Centro

Skärgård Svart
30x60 cm med mörkgrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm med med silvergrå fog

Skärgård Beige
30x60 cm med med silvergrå fog

Cararra blank
30x60 cm med med silvergrå fog

Cement Silver
30x60 cm med med grå fog

Cement Bone
30x60 cm med med grå fog

Jura Grå
30x60 cm med med grå fog

Cement Grå
30x60 cm med med grå fog

Cararra matt
30x60 cm med med silvergrå fog

Skärgård Grå
30x60 cm med med grå fog

Alla plattor på
denna sida sätts

stående
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Vitvaror i kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Häll, grundutförande
Electrolux

Kyl, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK 
Electrolux

Frys, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK 
Electrolux

Kyl/frys, grundutförande
Gäller i 1-2 RoK 
Electrolux

Ugn, grundutförande
Electrolux

Mikro, grundutförande
Electrolux

HOI630MF EKB000W EMS17176OW
Placering i väggskåp

ERF4114AOW EUF2745AOWEN3453MOW
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Diskmaskin, grundutförande
Electrolux

Spisfläkt, grundutförande
Franke

Spisfläkt, tillval
Franke

ESF5206LOW
Bredd 60 cm

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.

Vit, Spirit 1221B-10

Rostfri, Spirit 1221B-10

Se även
separat bilaga
från Electrolux



24 Skogsviolen, Södertälje

Vitvaror i kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Häll, tillval
Electrolux

HKB670MF

Ugn rostfri, tillval
Electrolux

Mikro vit, tillval
Electrolux

Ugn vit, tillval
Electrolux

Ugn rostfri/svart, tillval
Electrolux

Mikro rostfri, tillval
Electrolux

Ugn vit, tillval
Electrolux

Ugn rostfri/svart, tillval
Electrolux

Mikro rostfri/svart, tillval
Electrolux

EKB400X

KMFE172TEW EMS17006OX KMFE172TEX

CKC720V

CKC720X

CKP720V

CKP720X
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EN3453MOX ERF4114AOX EUF2745AOX

Kyl/frys rostfri, tillval
Gäller i 1-2 RoK 
Electrolux

Kyl rostfri, tillval
Gäller i 3-4 RoK 
Electrolux

Frys rostfri, tillval
Gäller i 3-4 RoK 
Electrolux

Diskmaskin integrerad, tillval
Electrolux

Diskmaskin rostfri, tillval
Electrolux

EEQ47215L
Bredd 60 cm

ESF4202LOW
Bredd 60 cm

Se även
separat bilaga
från Electrolux
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En plats för 
lugn och ro
Få andra rum i ett hem kan kännas lika privata 
och utgöra en personlig fristad på samma sätt 
som badrummet. Därför är det viktigt att ett 
badrum känns inbjudande och fräscht. 

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

Inredning i tidlöst vitt
Väggarna i ditt badrum är kaklade med ett klassiskt vitt kakel för 
en stilren känsla och på golvet ligger klinker i grått. Vi har bland 
annat inrett med en praktisk kommod med lådor i tidlöst vitt 
och spegelskåp. 

Samtliga lägenheter kommer självklart utrustade med egen 
tvättmaskin och torktumlare från Electrolux. De mindre
lägenheterna utrustas med kombinerad tvättmaskin/
torktumlare.
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BADRUM
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Inredning badrum

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

WC-stol, grundutförande
Ifö

Spira 6260
Golvstående, S-lås, vit

Elektrisk handdukstork, 
grundutförande
Pax

Belysning tak, 
grundutförande 

Kommod, grundutförande
INR

Spegelskåp, grundutförande
INR

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

Stage 60, Premium White
med ovanbelysning och 
eluttag 230V

TR65
Krom, 40w

Tvättställsblandare, 
grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX B5
Blank krom
med pushdown-ventil

Energieffektiva 
och användarvänliga 

blandare från  
Mora Armatur

Takplafond, vit
Hide-A-Lite Moon Basic
255 LED, vit
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Duschväggar, grundutförande
INR

Duschset och blandare,
grundutförande
Mora Armatur

INR Basic Dawson
Raka dörrar, 90x90 cm, blank profil

Mora MMIX Shower kit 160c/c 
i blank krom

Toalettpappershållare,
grundutförande
Geesa

Serie hotel
Serie hotel

4 krokar,
grundutförande
Geesa

2 krokar,
grundutförande
Geesa

Serie hotel
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Inredning badrum

GRUNDUTFÖRANDE

EW2F2027R1

EW8F7669Q7

EW2H328R3

EW9H778P9

EW7W5268E5

EW7W6661S7

Tvättmaskin, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK
Electrolux

Tvättmaskin, tillval
Gäller i 3-4 RoK
Electrolux

Torktumlare, grundutförande
Gäller i 3-4 RoK
Electrolux

Torktumlare, tillval
Gäller i 3-4 RoK
Electrolux

Kombimaskin, grundutförande
Gäller i 1-2 RoK
Electrolux

Kombimaskin, tillval
Gäller i 1-2 RoK
Electrolux
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Bas Lerhamn Mörkgrå 
10x10 cm, silvergrå fog

Sockel 10x20 cm i 
utförande Bas Lerhamn 
mörkgrå, lika golv.

Nils Sangis Vit blank
20x40 cm, silvergrå fog

Utrustat för 
en bekvämare 

vardag!

Klinker golv, grundutförande
Centro

Kakel vägg, grundutförande
Marazzi

Bänkskiva, grundutförande
INR

Väggskåp, grundutförande
INR

Vit, laminat
Placering ovan tvättmaskin 
och torktumlare alt. 
kombimaskin.
Fästes med konsol.

Vitt, 60 cm
Placering ovanför bänkskivan i bad, 
omfattning enligt lägenhetsblad
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Inredning WC

GRUNDUTFÖRANDE

Vit blank 
20x30 cm

NCS 0500-N
Glans 20

Kakel, grundutförande
sätts i frimärke ovan tvättställ
Centro

Målade väggar,
grundutförande

WC-stol, grundutförande
Ifö

Tvättställ, grundutförande
Ifö

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Spira 6260/6262 
Golvstående, vit

Bas 400 Vit
med belysning Nittorp 305 mm

Toalettpappershållare,
grundutförande

2-krok,
grundutförande

 Ifö Renova Plan 45

Ifö Renova Plan tvättställ 85012
45 cm

Tvättställ 450 x 320 mm. För montering med bult eller på Ifö Renova underskåp.

Produkt Ifö nr RSK nr

Ifö Renova Plan tvättställ 45 cm 85012 761 41 46

450

180

125

55 320

120

160

175

195

55

83

225

390

85012, 450x320 mm -
monteras på bult eller
underskåp

Passar till
Ifö Renova Plan underskåp 45. Ifö nr
44750, 44751, 44752

Base 200 
Rostfri

Base 200 
Rostfri

Bas Lerhamn Mörkgrå 
10x10 cm, silvergrå fog

Sockel 10x20 cm i 
utförande Bas Lerhamn 
mörkgrå, lika golv.

Klinker golv, grundutförande
Centro

Tvättställsblandare, 
grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX B5
Blank krom
med pushdown-ventil
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Hem för 
bekväma liv
I Skogsviolen har vi satsat på att skapa 
moderna och välplanerade hem, alla med 
balkong eller uteplats. 

Ljusa ytor
Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående 
mattlackad ekparkett på golven och vitmålade väggar. 
Som tillval kan du välja bland olika nyanser på golv. 

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

Lättmöblerade
ytor och ljus 

inredning
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

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

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

Hoppe Stockholm 

Azul Cascais
Natursten, blankpolerad

Vit
Höjd 95 mm

Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Handtag, 
grundutförande
BB gruppen

Hatthylla
grundutförande

Fönsterbänk, 
grundutförande

Golvlist,
grundutförande

NCS 0500-N
Glans 7

Målad vägg,
grundutförande

BB96, Bok/Vit
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Ek Como
3-stav, 15 mm, 
mattlack

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

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

Ek Alloy
3-stav, 15 mm, 
mattlack, borstad, gråbrun

Ask Skagen
3-stav, 15 mm, 
mattlack, vit

Ek Alba
1-stav, 15 mm, 
mattlack, mikrofas

Golv, grundutförande
Kährs

Golv, tillval
Kährs

Svanenmärkt
golv från

Kährs

Höjd 2100 mm 
Lucka Elsa F20 vit, målad slät

Höjd 2100 mm 
Lucka Elsa F20 vit, målad slät

Höjd 2100 mm 
Lucka Elsa F20 vit, målad slät

Garderober, grundutförande
Vedum

Linneskåp, grundutförande
Vedum

Städskåp, grundutförande
Vedum

Garderober, linneskåp och städskåp ingår enligt planlösning. Inredning enligt tillvalslista.
Inredning i klädkammare: hylla med konsol och stång.
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