
Inredningsval
för ditt nya hem
Välkommen till Kv Strandbaden, Ängelholm
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Känslan av att komma hem kan vara magisk. Tänk dig att öppna dörren och veta att detta är huset
som just du kommer bli först att fylla med minnen. Vi på Peab skapar hem att njuta i men som också är 
välplanerade för vardagens behov. Alla material och detaljer i inredningen är valda med stor omsorg med 
tanke på kvalitet, men också för att skapa ett vackert intryck tillsammans. Vi vet att alla har sin personliga 
stil så självklart har vi lämnat utrymme även för dig att skapa! Här kan du läsa mer om de olika inrednings-
val som erbjuds.

Hem ljuva hem
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Välj bland miljövänliga material

HTH 

Inredningen i ditt nya kök kommer från HTH som har 
sitt ursprung i dansk hantverkstradition. På det stora 
hela är HTH i framkant när det gäller miljöengagemang. 
Ett konkret exempel på det är HTH:s värmeanläggning 
som använder spillträ från produktionen. HTH:s fabriker 
i Ølgod och Bjerringbro följer de internationella 
ISO-standarderna för miljöhantering.

KÄHRS - GOLV

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

INR - DUSCHDÖRRAR
Svensktillverkade och Svanenmärkta duschdörrar 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. 

SIEMENS & BOSCH - VITVAROR
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. De gör stora insatser för att 
säkerställa att anläggningarna använder resurserna på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Här får du energisnåla 
vitvaror utan att göra avkall på kvalitet och funktion.

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med låg energianvändning 
och låg miljöbelastning till nytta för kommande generationer. Det gör vi bland
annat genom att välja rätt installationer och tekniska lösningar. I våra projekt 
samarbetar vi med en rad leverantörer med fokus på energismarta produkter 
som sammantaget bidrar till bostadens minskade energianvändning.

VI BYGGER NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Inspirationsbild från Kährs



Inspirationsbild från Kährs Inspirationsbild från HTH.
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Tips och råd från inredaren
Nu börjar den roliga och kreativa delen på vägen mot en ny bostad. 
Att inreda en bostad kan vara både knepigt och kostsamt. Det är 
därför bra att planera och fundera redan tidigt. Här kommer lite 
tips och råd i hur man kan gå tillväga.

PLANERA

Det är viktigt att veta att du inreder 
för dig och dina behov. Ge dig därför 
tid att fundera innan du börjar planera.
Vi bombas med inredningsprogram, 
inredning i sociala medier och 
magasin. Livet ser annorlunda ut. 
Fundera på vilken stil du trivs med 
och vad som är viktigt för dig. 

RENSA

Innan du flyttar kan det vara vettigt 
att rensa förråd och garderober.  
Ta bara med det du behöver och 
tycker om. Onödiga prylar kan 
skänkas eller säljas. Var rädd om 
din yta och utnyttja den väl, du skall 
leva här och nu, inte spara prylar 
för kanske sedan. 
Sortera och organisera så blir flytten 
både roligare och enklare.
Tänk på att stora maffiga möbler 
kräver utrymme. Mindre ytor känns 
rymligare med nättare möbler. 

MOODBOARD

Du har säkert hört det förut men 
det är så mycket lättare om du kan 
få en tydlig bild av din stil och dina 
önskningar. Klipp och klistra bilder, 
material, mönster, färger, tapeter och 
gör ett enkelt kollage i datorn eller för 
hand. Håll gärna ihop din inredning 
med hjälp av någon röd tråd. Då 
blir det mer harmoniskt och mindre 
spretigt. Anteckna viktiga mått på 
höjder och bredder att ta hänsyn till 
och bär dem med dig ifall du springer 
på något kul.
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Lycka till!

FÄRG

Äntligen har vi trendmässigt lämnat 
de vita hemmen och nu kan vi 
inspireras av kulörer i alla de slag. 
Man behöver inte välja en mörk eller 
stark kulör. Det blir väldigt trivsamt 
att bryta av med exempelvis en 
ljusare grå eller beige nyans på 
väggarna. Då kommer det vita taket 
och snickerierna fram och du upp-
lever 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 stämnings-
belysning. 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. 
Det finns mycket bra möbler att köpa 
på begagnatmarknaden.
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.

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! 

TEXTILIER & 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.
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Så gör du dina inredningsval

Välkommen
till ditt nya
drömhem!

PERSONLIGT MÖTE

När det är dags att göra valen träffar du kundansvarig 
på Peab och tillsammans går ni igenom dina frågor och 
funderingar. Vissa produkter kan vi visa eller också har 
vi information om var du kan åka och titta. 
Du har också möjlighet att göra egna val när det gäller 
kök, badrum, kakel och klinker hos utvalda leverantörer.

STOPPTID

Detta är deadline när dina val ska vara Peab tillhanda. 
Stopptiden bestäms utifrån projektets tidplan för att 
lägenheterna ska bli färdigställda i tid. Leveranstider och 
ledtider avgör stopptiden som erhålls från våra kollegor 
på bygget. Om vi inte fått dina val i tid färdigställs 
bostaden i standardutförande.

BESTÄLLNING

Dina inredningsval ska vara Peab tillhanda innan 
stopptiden som kommuniceras via ansvarig säljare och 
kundansvarig. Tänk på att vara ute i god tid! 
När du gjort dina val sammanställer kundansvarig din 
beställning och skickar hem till dig för undertecknande. 
Kontrollera att sammanställningen är korrekt innan du 
skriver under. Beställningen är bindande.

PRODUKTER OCH UPPDATERINGAR

Leverantörer uppdaterar sina produkter och modeller 
med varierande intervall. Detta gäller framförallt vitvaror 
där uppdateringar sker två gånger om året. 
Peab förbehåller sig rätten att byta ut en produkt till en 
med minst likvärdig kvalitet. 

BETALNING

Kostnaden för tillvalen är en tilläggskostnad med 
utgångspunkt från standardutförandet. Ev. tillvalskostnad 
faktureras separat som ett lyft enligt betalningsplanen. 

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTI

Arbetet ska utföras av oss på Peab som är 
totalentreprenör för att våra garantier och försäkringar 
ska gälla. 

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. 
Därför får du ta del av inredningsvalskatalogen och tillhörande priser i ett tidigt 
skede även om du inte gör några aktiva val förrän längre fram i processen. 

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR
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Här lagas snabba vardagsfrukostar och festmåltider, värmande vinterchoklad och 
svala drinkar till sommarkvällen. Vi pratar förstås om köket, hemmets hjärta. Vi har 
skapat ett ljust och rymligt kök, som gjort för att bli lägenhetens naturliga samlingsplats. 
Utrustat med moderna vitvaror från Siemens och Bosch, bra förvaring och praktiska 
arbetsytor. Det här blir ett rum som inspirerar till både matlagning och härlig gemenskap. 
Här finns gott om utrymme för alla att delta i förberedelserna. Vem vill du bjuda in?

Köket är hemmets hjärta
RUM FÖR MER ÄN BARA MATLAGNING

STANDARD

Vi har lagt stor tanke bakom 

detaljer och materialval i alla våra 

inredningsval i ditt nya hem.  

TILLVAL

Utöver inredningen som vi valt, finns 

möjligheten att göra kostnadsfria val

och tillval. Information om priser

får du genom vår kundansvarig.



Vi har plockat ut en standardlösning i köket men ni kan skapa ert eget kök 
mot en tilläggskostnad.  Gäller utvalt sortiment hos HTH, fråga din kundansvarig 
om mer information.

SKÅPSLUCKA,

STANDARD

HTH
Slät, målad vit lucka
KP Mono

BELYSNING,

STANDARD

Infällda spotlights

DÄMPNING, STANDARD

Lådor och luckor med softstängning

KÖKET - luckor, handtag och bänkskiva

12

HANDTAG, STANDARD

HTH 
Stål Nude 256 mm 

BÄNKSKIVA, STANDARD

HTH 
Mörk metall, 534, 
laminat

Stilren
inredning från

HTH

Laminat är ett tåligt och 
flexibelt material
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DISKBÄNK, 

STANDARD

Intra Horizon HZ 815, 
med 2 stora hoar utan   
avställningsyta

KÖKET - diskho och blandare

Underlimmad diskho i laminat 
Diskho monteras underlimmad.

Underlimmad diskho i 
natur- eller kompositsten
Underlimning med uppfräsning.

Kök som
inspirerar till
matlagning

Som tillval kan du välja valfri diskho ur HTH:s sortiment

Två kostnadsfria val

KÖKSBLANDARE MED

DISKMASKINSAVSTÄNGNING,

STANDARD
Mora armaturer
A  Mora MMIX K5, krom

KOSTNADSFRIA VAL
Mora armaturer
B  Mora MMIX K7, krom
C  Mora Cera K7, krom

B BA

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 & Vattenbesparande.



KAKEL,

STANDARD

Svenska Kakel
A  Plaquetas vit blank slät 
 100x300 mm

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel
Plaquetas, 100x300 mm
B  Vit matt slät
C  Perla matt slät
D  Cenzia matt slät
E Negro blank slät
F  Negro matt slät

B

E

C

FD

KÖKET - kakel

KAKEL, TILLVAL
Det går att göra egna val när det gäller kakel och klinker mot en merkostnad. 
Du får mer information om detta genom din kundansvarig.

KAKELSÄTTNING, STANDARD

Rak sättning
KAKELSÄTTNING, TILLVAL

Halvstensförband

Fem kostnadsfria val

Två kostnadsfria val

A
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Här kan du välja mellan vitvaror i vitt,
rostfritt, svart och helintegrerade

I Kv Strandbaden har vi tagit fram ett fint urval av maskiner från Siemens och Bosch 
som ni kan välja bland. Här erbjuder vi rostfritt, svart och helintegrerade vitvaror. 

Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år, därför har 
vi valt att bifoga separata tillvalskataloger från Siemens och Bosch så att vi alltid har 
de senaste och mest moderna maskinerna att erbjuda. I den hittar du all information 
om produkter och detaljer kring de vitvaror som ingår som standard och som
finns som tillval.

Vitvaror, standard och tillval
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Godmorgon! Det är här du får ro att kvickna till innan dagen är i full fart. En fridfull 
stund för bara dig att samla energi på eller njuta av en lång dusch på kvällen och låta 
tankarna efter arbetsdagen rinna av. Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum 
med stilrena detaljer. Här finns inredning från HTH som ger dig plats för allt du behöver.
Ljust och praktiskt kakel på golv och väggar för att skapa en harmonisk helhetskänsla. 
Det här blir ett rum som är redo för livets alla händelser.

En enklare start på dagen
PRAKTISKT OCH LÄTTSKÖTT BADRUM



20

WC/dusch & bad - kommod och spegelskåp

KOMMOD MED SPEGELSKÅP,  STANDARD

HTH
Slät vit med lådor

HANDTAG KOMMOD, STANDARD

HTH
Stål nude 256 mm

Belysning ovan
spegelskåp

Som tillval kan du mot en merkostnad välja utifrån vissa delar av HTHs sortiment.

Inspirationsbild från HTH.
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Inspirationsbild från HTH.

DUSCHHÖRNA,

STANDARD

INR
A Linc Angel, klarglas
 raka dörrar, profiler 
 i blank silver

DUSCHHÖRNA,

TILLVAL

INR
B Linc Angel, frostat glas, 
 raka dörrar, profiler 
 i blank silver
C Linc Angel, grått glas, 
 raka dörrar, profiler 
 i blank silver

A

C

B

WC/dusch & bad - duschhörna och badkar

BADKAR,

TILLVAL

Ifö 
Caribia, vitt med helfront

GREPP-HANDTAG

DUSCHHÖRNA

Gäller både standard
och tillval

Unna dig en
värmande 
avkoppling
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WC/dusch & bad - blandare

DUSCHANORDNING,

STANDARD

Mora armaturer 
A Mora MMIX S5

TILLVAL

Mora armaturer 
B Mora MMIX Shower 
 system S6 med 
 tak- och handdusch

DUSCHBLANDARE,

STANDARD

Mora armaturer 
A Mora MMIX T5

KOSTNADSFRITT VAL

Mora armaturer 
B Mora Cera T4

BADKARSBLANDARE,

TILLVAL

Mora armaturer 
Mora Cera T4

TILLVAL

Mora armaturer 
B Mora Cera B5

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

STANDARD

Mora armaturer
A Mora MMIX B5

A

A

A

B

B

B

ESS-märkta blandare
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WC/dusch & bad - kakel, klinker

KLINKER,

STANDARD

Svenska Kakel
A  Quarziti, Glacier 
 ljusgrå, 300x300 mm 
 (150x150 mm i duschzon)

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel
Quarziti, 300x300 mm 
(150x150 mm i duschzon)
B  River, mörkgrå
C  Mountains, grå / beige
D  Waterfall, grå
E  Mantle, gråsvart

A

B

D

C

E

Fyra 
kostnadsfria val

Välj kostnadsfritt mellan
blankt eller matt

A BKAKEL,

STANDARD

Svenska Kakel
20x40 cm
A  Vit, blank 

KOSTNADSFRITT VAL

Svenska Kakel
20x40 cm
B  Vit, matt

KAKEL & KLINKER, TILLVAL
Det går att göra egna val när det gäller kakel och klinker mot en merkostnad. 
Du får mer information om detta genom din kundansvarig.

KAKELSÄTTNING, STANDARD

Rak sättning
KAKELSÄTTNING, TILLVAL

Halvstensförband
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AHANDDUKSTORK,

STANDARD

Epecon 
A IKARIA radius PN6,   
 vitlack

TILLVAL

Epecon 
B IKARIA radius PN6,
 krom (utförande likt 
 standard)

BELYSNING,

STANDARD

Plafond LED

BELYSNING,

TILLVAL

Infällda spotlights
(medför lägre takhöjd)

HANDDUKSKROKAR,

STANDARD

Beslagsboden 
B1106, mattborstat 
rostfritt stål

TOALETTPAPPERSHÅLLARE,

STANDARD

Beslagsboden 
B1098, mattborstat 
rostfritt stål

För tvättmaskin och torktumlare se separat broschyr från Siemens.

WC/dusch & bad - övrig inredning

WC-STOL, 

STANDARD

Ifö 
A Vit, höjd 42 cm

TILLVAL

Ifö 
B Vit, höjd 46 cm

A B
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För tvättmaskin och torktumlare se separat broschyr från Siemens.

Klädvård - inredning

SKÅP,

STANDARD

HTH
Slät, vit lucka

BÄNKSKIVA,

STANDARD

HTH
Vit, laminat

För kakel och klinker se sid 23.
Information om tvättmaskin och torktumlare hittar du i separat bilaga från Siemens.

BELYSNING, STANDARD

Plafond LED

HANDTAG, 

STANDARD

HTH 
Stål Nude 256 mm

Två kostnadsfria val

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

STANDARD
Mora armaturer
A  Mora MMIX K5, krom

KOSTNADSFRIA VAL
Mora armaturer
B  Mora MMIX K7, krom
C  Mora Cera K7, krom

B BA
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Upptäck den sköna 
känslan av att flytta hem

Äntligen helg! Liv och rörelse fyller hemmets alla vrår. Musiken ljuder från vardagsrummet
där vänner och några nyfunna grannar samlats för kvällens bjudning. I köket pysslas det med 
förrätten och ute i trädgården har några samlats, nyfikna på dina nyplanterade kryddor.
I Kv Strandbanden möts du av öppna och sociala ytor med smarta planlösningar. 
Ett välkomnande hem med ljusa ytor som grund, vilket gör det lättmöblerat och låter dina 
inredningsdetaljer och möbler synas effektfullt. Vi hoppas att du kommer hitta många favoriter 
bland våra inredningsval. Det är nu lägenheten blir ditt hem!

Villa med härligt ljus
MODERNT HEM MED VACKRA DETALJER



Övriga ytor - innerdörrar

INNERDÖRRAR,

STANDARD

Swedoor
A  Easy, slät vit

TILLVAL

Swedoor
B  Easy, ek, slät ekfanér   
 klarlackad
C  Style 03, vit, klassisk 
 formpressad med 
 3 speglar
D  Style 04, vit, klassisk 
 formpressad med 
 4 speglar
E  Unique 01L, vit, stilren, 
 designad och solid 
 med 1 stor spegel
F  Unique 01L, ekfanér,  
 stilren, designad och 
 solid med 1 stor spegel

Vit karm och vita släta 
foder som standard. 

Som inredningsval kan
du få Flex + karm (spårade 
karmar med klackfoder 
släta 65 mm) eller
fanerad ekkarm med 
tätningslist

A

D

B

E

C

F

FÖNSTERBÄNK, 

STANDARD

FÖNSTERBÄNK, 

TILLVAL

TRYCKE,

STANDARD

Hoppe Stockholm,
rostfritt  

Inspirationsbild från Kärhs (Ek Lecco)28

Azul Atlantico
natursten

Carrara Bianco
natursten
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Övriga ytor - golv

A

D

G

E F

H

B

C

GOLV,

STANDARD

Kährs
Ekparkett, 15 mm
A  Como, mattlackad, 3-stavig

KOSTNADSFRITT VAL

Kährs
Ekparkett, 15 mm
B  Como, lackad, 3-stavig

TILLVAL

Kährs
Ekparkett, 15 mm
C  Verona, mattlackad, 2-stavig
D Cornwall, mattlackad,   
 1-stavig, borstad, fasad kant 
E Limestone, mattlackad, 
 3-stavig, vitpigmenterad
F Nouveau Snow ek, 
 1-stavig, mattlackad, 
 vitpigmenterad, borstad, 
 fasade kanter,    
G  Lava, mattlackad, 3-stavig,  
 mörkbrun pigmenterad, 
 borstad

Askparkett, 15 mm
H  Skagen, 3-stavig, vit, 
 mattlack

SOCKEL,

STANDARD

A  Ekfanér, slät

KOSTNADSFRITT VAL

B  Vitmålad furu
C  Asklaserad furu
D  Massiv ek
(C och D ej på bild)

BA

* Dörrtrösklar följer det träslag som 
väljes på golvet, tänk på att avvikelser 
i färg kan förekomma då trä är ett 
naturmaterial.

Kostnadsfritt val
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GARDEROBER,

STANDARD

Garderobsskjutdörr, 
(vit folie) samt 
sparringskenor med 
hylla & stång, se bild
till höger.

I hall och sovrum
enligt ritning.

GARDEROBER,

TILLVAL

Garderobsskjutdörrar
med spegelglas

I hall och sovrum
enligt ritning.

LINNESKÅP,

STANDARD

Lucka, 
vit slät
enligt ritning

Övriga ytor - förvaring



Övriga ytor - kaminer och målning vägg

31

BELYSNING, TILLVAL

Spotlights, enligt ritning

VÄGG, STANDARD

Målad vit

BRASKAMIN,

TILLVAL

Contura 
Golvskydd i härdat 
genomskinligt glas ingår
A  556 Style 
 med vedfack
B  556T Style svart 
 med vedfack

VÄGG, KOSTNADSFRIA VAL

Målad i nedan NCS-kulör.

VÄGG, TILLVAL

Valfri NCS-kulör. Exempel nedan:

A B

NCS S 1000-N
Ljusgrå

NCS S 0500-N
Vit

NCS S 1500-N 
Grå

NCS S 1502-Y 
Ljust varmgrå

NCS S 2002-Y 
Varmgrå

Som tillval erbjuds även tapet / fondvägg, val görs hos målare.

Två kostnadsfria val

NCS S-0502-Y



Trappa gäller enbart tvåplanshusen.

Övriga ytor - klinker i hall och trappa

KLINKER

STANDARD

Svenska Kakel
A  Quarziti, Glacier 
 ljusgrå, 300x300 mm 

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel
Quarziti, 300x300 mm 
B  River, mörkgrå
C  Mountains, grå / beige
D  Waterfall, grå
E  Mantle, gråsvart

A

B

D

C

E

Fyra kostnadsfria val

KLINKER, TILLVAL
Det går att göra egna val när det gäller kakel och klinker mot en merkostnad. 
Du får mer information om detta genom din kundansvarig.
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TRAPPA MED FÖRRÅD,

STANDARD

A  Plansteg, handledare
 och överliggare i ek, resten 
 vitmålad, tät trappa 
 (ej på bild)

TILLVAL

B  Plansteg, handledare och 
 överliggare i vitlaserad furu, 
 resten vitmålad, tät trappa
C  Ektrappa, mattlackad, 
 tät trappa

B C



Trappa gäller enbart tvåplanshusen.

Fyra kostnadsfria val
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34 Med reservation för ändringar.

Anteckningar



35Med reservation för ändringar.

Anteckningar



peabbostad.se

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

Ett hem byggt för liv.

P
eab B

ostad 2018-06-20


