
Inredningsval
för ditt nya hem
Välkommen till Brf Vena Ängar 2, Ytterby
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Färgen på väggar och tak är genomgående ljus och 
vit, och de olika rummen binds samman genom ett
genomgående robust och vackert parkettgolv i ek . 
De ljusa sammanlänkade ytorna gör det också enkelt för 
dig att möblera och att efter hand anpassa och utveckla 
ditt hem efter tycke och smak .

I de detaljer som verkligen sätter prägel på ditt hem finns
också olika alternativ för dig att välja mellan, till exempel 
färgen på skåpluckorna i köket eller vilken klinker du skulle 
trivas bäst med i badrummet . Alla material och detaljer 

som utgör inredningen i Brf Vena Ängar 2 är valda med 
omsorg för god kvalitet och för att ge ett enhetligt och 
vackert intryck tillsammans . Vi försöker alltid att tänka 
på vem som skulle vilja bo i lägenheten vi bygger men i 
slutändan känns det också lika viktigt att gång på gång 
ställa sig frågan: ”Skulle jag trivas i det här 
hemmet?” . Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt spår .

Lägenheterna i Brf Vena Ängar 2 har ett rikligt ljusinsläpp
och vi har därför valt en inredning som tillvaratar och 
sprider ljuset vidare genom bostaden .

Varför nöja sig med 
mindre när du kan få mer?
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Här flyttar du in till ett nytt och modernt kök med inredning
från Vedum . Du kan sätta din personliga prägel genom att
välja mellan olika färger på bland annat luckor, bänkskivor
och stänkskydd . Luckorna i köket är målade i vitt .
Stänkskyddet görs i kakel och här finns en del möjligheter 
som extra tillval att välja mellan så att du kan skapa en 
känsla i köket som passar just dig . 

Alla skåp har fullutdragslådor med dämpning . 
Bänkskivan är gjord i slitstarkt laminat och även här finns 
olika färgsättningar att välja mellan . Köken har även 
inbyggnadsugn och mikro . Alla vitvaror i köket kommer 
från Electrolux .

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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SKÅPSLUCKA, STANDARD

Vedum
Maja, vit . Slät målad lucka .
Stommar, inklädnad mot tak,
socklar och täcksidor är vita .
Skåpshöjd S=225 cm

Detaljerna i köket

Annika vit med grepplist
Grepplist till bänkskåp 
och push till väggskåp .

SKÅPSLUCKA, TILLVAL

Vedum
A  Karin: målad vit lucka  
 med ram och spegel, 
 se fler kulörer nedan
B  Alice, målad vit lucka  
 med fräst profil, 
 se fler kulörer nedan.
C  Annika, slät med
 grepplist, vit

A B

C

LUCKA KULÖR,

TILLVAL

Exempel på
valbara kulörer för
lucka Maja, Karin
och Alice .

Betonggrå 
F49

Varmgrå
F58

Turkos
F61

Svart 
F70

Grå
F44

Sandbeige
F79

Mjukstängande 
luckor och fullutdragslådor 
med dämpning är standard

Eluttag under köksskåp är standard, hörnboxar istället för vanliga eluttag
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KÖK – STANDARD & TILLVAL

Du kan välja fler handtag och knoppar från Vedum som tillval.  
Dessa finns i vår bobutik.

HANDTAG, STANDARD

Vedum
31016, rostfritt, 
cc 128 mm

HANDTAG,

KOSTNADSFRIA VAL

Vedum 
A  31085, rostfritt
 cc 128 mm
B  31014, krom,
 cc 128 mm
C  31019, svart,
 cc 128 mm
D  31011, mässing,
 cc 128 mm
E  31131, knopp,
 krom

A

D

B

C

E Fem kostnadsfria val

Uppställning av köksskåp, standard och tillval
Köksuppställning framgår av ritningen från Vedum Kök. Tyvärr har vi inte möjlighet att flytta några installationer 
eller byta/lägga till extra skåp.

Inspirationsbild från Vedum
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Fler kostnadsfria val 
finns i vår bobutik!

Detaljerna i köket

3008 Urban Style

BÄNKSKIVA, STANDARD

Vedum 
Tivoli, 3012
30 mm med rak kant

BÄNKSKIVA I LAMINAT, KOSTNADSFRIA VAL

Vedum, välj fritt ur prisklass A och B . Rak kant, tjocklek 30 mm . Exempel:

W450D Vit

3006 Carrara Marble

9477F Marfil Cream

9478F Marfil Antico

2006 Grey Sonoma Oak

7487D Zeus Silver

6001 Ceramic Antracit

3010 Chicago Concrete 6216D Black Brazil

4371D Dark Mountain Oak 2014 Baltico Pine White

2005 Natural Hamilton Oak7505D Platinum Grey Twist

2007 Dark Charlestone Oak

7486D Zeus Antrazit3012 Tivoli

2017 Truffle Sonoma Oak

3009 White Pelago Marble

9483F Ferro Grafite

Tålig, snygg och 
lättskött laminat

Stort urval laminatskivor från Vedums sortiment
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KÖK – STANDARD & TILLVAL

Blandare med ergonomisk design och energieffektiv insida

Diskhon är underlimmad
i laminatbänkskiva

DISKBÄNK, STANDARD

Intra Horizon 815/615
Storlek beroende
på kökstyp

BLANDARE, STANDARD

Mora MIXX K5
Hög pip med 
diskmaskinsavstängning

Intra Horizon 815 Intra Horizon 615

BLANDARE, TILLVAL

Mora
A  Mora MMIX K6
    med rak pip, blank krom
B  Mora MMIX K7
    med böjd pip, krom

BA

SPOTLIGHTS UNDER SKÅP,

TILLVAL

Vid val av spotlights under 
skåp ingår dimmer

Obs! Bilden visar endast 
exempel. Spotlightskivan 
följer kulör på köksluckorna.

BÄNKBELYSNING,

STANDARD

SG armatur, 
Chef LED, vit
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Detaljerna i köket

Välj kostnadsfritt mellan matt eller blankt

KAKEL, 

STANDARD

Vit slät blank,
100x300 mm

KAKEL, 

KOSTNADSFRITT VAL

Vit slät matt,
100x300 mm

A

C

B

D FE G

H

I J K

KAKEL, TILLVAL

Svenska Kakel
100x300 mm
A Plaquetas Negro
 svart matt
B Plaquetas Perla
 grå matt
C Plaquetas Cenzia 
 mörkgrå matt

75x150 mm
D Metro Talco, vit blank
E Metro Lava, svart blank
F Metro Piombo, ljusgrå blank
G Metro Pirite, mörkgrå blank

100x200 mm
H Subway, vit blank

150x150 mm
I Prisma, vit blank
J Prisma, vit matt
K Prisma, vit blank vågig

Allt kakel sätts i rak sättning 
med ljusgrå fog som standard . 
Som tillval kan annan färg på fog 
samt sättning i förband väljas .

RAK SÄTTNING, 
STANDARD

1/2 FÖRBAND, 
TILLVAL

1/3 FÖRBAND, 
TILLVAL

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Fungerar på plattor 
som är upp till 300 mm 
långa.

Fungerar på alla typer 
av plattor.
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Välj kostnadsfritt mellan matt eller blankt



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

Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år. 
I Brf Vena Ängar 2 har ni möjlighet att välja av nedanstående vitvaror från Electrolux .

GLASKERAMIKHÄLL,

KOSTNADSFRITT VAL

4 highlightzoner, fasad framkant
HOC650F

INDUKTIONSHÄLL, TILLVAL

FlexiBridge-yta som länkar ihop
flera zoner till en
HKB670MF

INBYGGNADSUGN, TILLVAL

Rostfri, ugnsvolym: 72 L, 
multifunktionell ugn med varmluft
Energiklass: A 
EKB400X

INBYGGNADSUGN, TILLVAL

Vit, varmluft, ugnsvolym: 71 L
8 värmelägen, timerfunktioner 
Energiklass: A+ 
EKC700W

SPISFLÄKT, TILLVAL

Rostfri
EFT6566OX

SPISFLÄKT, TILLVAL

Vit
EFT6566OW

Vitvarorna i köket

INBYGGNADSUGN, STANDARD

Vit, varmluft, ugnsvolym: 72 L
Energiklass: A
EKB400W

INDUKTIONSHÄLL, STANDARD

Fasad framkant 
HOI630MF

Kostnadsfritt val

SPISFLÄKT, STANDARD

Vit
EFT6446/S
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VITVAROR – STANDARD & TILLVAL

MIKROVÅGSUGN, STANDARD

Vit, inbyggd, bredd 60 cm 
KMFE172TEW

MIKROVÅGSUGN, TILLVAL

Rostfri, inbyggd, bredd 60 cm
EMS17006OX

DISKMASKIN, TILLVAL

Rostfri, A++, ljudnivå: 44 dB(A), 
LED-display
ESF7540ROX

DISKMASKIN, TILLVAL

Vit+, A+++, ljudnivå: 40 dB(A), 
vit touchdisplay
ESF8820ROW

DISKMASKIN, STANDARD

Vit, A+, 45 dB(A)
ESF5521LOW

HELINTEGRERAD 

DISKMASKIN, TILLVAL

A++, ljudnivå: 44 dB(A) 
(inkl . kökslucka)
ESL8610RA 

Extra stort 
XXL-diskutrymme 
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Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år. 
I Brf Vena Ängar 2 har ni möjlighet att välja av nedanstående vitvaror från Electrolux .

Vitvarorna i köket

KYL, STANDARD

Vit, A++
ERF4114AOW

KYL, TILLVAL

Rostfri, A++
ERF4114AOX

FRYS, STANDARD

Vit, A++
EUE2974MFW

FRYS, TILLVAL

Rostfri, A++
Frost Free
EUF2745AOX
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VITVAROR – STANDARD & TILLVAL

KYL/FRYS, STANDARD

Vit, FrostFree
EN3441JOWR

KYL/FRYS, TILLVAL

Rostfri, FrostFree, A++
EN3453MOXR

Kyl och frys alternativt kyl/frys enligt lägenhetsritning
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I Brf Vena Ängar 2 ligger klinker i ljusgrått på golven, 
20x20 cm, och på väggarna vit kakelplatta, 20x40 cm . 
Dessa ligger som standard och är noga utvalt för att 
ge badrummet en mjuk och ändå ljus känsla . Som kost-
nadsfria val finns två andra nyanser av golvplattan, grey 
och chocolatte, väggplattan går att få i matt vit om man 
föredrar det .

Badrumsmöbeln med två lådor är från Vedum och är vit,
även här finns det tillval att göra i form av andra kulörer.

I badrummet hittar du även tvättmaskin och torktumlare,
ovanför maskinerna ligger det en vit laminatbänkskiva
som du kan vika din tvätt på. På väggen ovanför finner 
du två väggskåp för extra förvaring . I taket sitter en tak-
lampa som standard, här kan du om du vill göra ett tillval 
på spotlights . Badrummet blir en lugn plats där man mer 
än någon annanstans i hemmet kan få vara för sig själv 
en stund .

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 det känns inbjudande
och fräscht . Ett praktiskt, lättskött och vackert badrum gör dig på gott humör
direkt och ger dig en lite enklare start på dagen .

Här får du en bra start på dagen
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SPEGELSKÅP, TILLVAL
Vedum
Free spegelskåp 600 mm, kulör . 
Utförande likt spegelskåp standard med
två spegelluckor, belysning på arm,
Nittorp LED (se valbara kulörer nedan) . 

Detaljerna i badrum/WC

SPEGELSKÅP, 

STANDARD

Vedum
Free spegelskåp 
600 mm, vit
två spegelluckor, 
belysning på arm,
Nittorp LED .

KOMMOD, 

STANDARD

Vedum
Free 615 mm . 
Fullutdragslådor med 
dämpning, prylfack
ingår i översta lådan .
Eluttag .
Tvättställ i porslin .

HANDTAG 

KOMMOD

Vedum
49, krom

ELUTTAG

I LÅDA

I prislistan ser du vilka färger just din kommod går att få i.

Betonggrå 
F49

Turkos
F61

Varmgrå
F58

Sandbeige
F79

EkSvart 
F70

Grå
F44

KOMMOD,

TILLVAL

Vedum
615 mm
A Free med grepplist
 i krom, vit slät med 2 lådor .
B Free classic, vit med 
 fräst profil och 2 lådor.
C Free twist, vit med fasad  
 kant och integrerat grepp .
D Free ram, vit med fasad  
 kant . 

Se fler kulörer nedan.
Observera att alternativ D 
endast går att få i vit eller ek

A

C

B

D

Finns i vit 
eller ek
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BADRUM/WC – STANDARD & TILLVAL

HÖRNDUSCH, STANDARD

INR Linc Angel, 90x90 cm, 
klarglas, två infällbara  
dörrar, blank profil

HANDTAG,

HÖRNDUSCH

Cirkel i blankpolerad 
aluminium på 
alla hörnduschar .

C

A BHÖRNDUSCH, TILLVAL

INR
A Linc Niagara, 90x90 cm,
 klarglas, runda infällbara 
 dörrar, blank profil 
B Linc Angel, 90x90 cm,
 strimma, raka infällbara 
 dörrar, blank profil
C Linc Niagara, 90x90 cm,
 strimma, runda infällbara 
 dörrar, blank profil

Svanenmärkta
duschdörrar från

INR
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Detaljerna i badrum/WC

TAKDUSCH, 

TILLVAL

Mora MMIX S6

DUSCHSET,

STANDARD

Mora MMIX 
Shower kit

WC-STOL, STANDARD

Golvstående WC-stol
Ifö Spira 42 cm hög

WC-SITS, TILLVAL

Ifö Sign hårdsits
med mjukstängning

TOALETTPAPPERSHÅLLARE,

STANDARD

Base 200,
självhäftande

HANDDUKSKROKAR,

STANDARD

Base 200,
självhäftande

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

STANDARD

Engreppsblandare
Mora MMIX B5

HANDDUKSTORK, 

STANDARD

Virab Komfort rak,
vattenburen med elpatron .
Standard enbart våning 2 .
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KAKEL PÅ VÄGG,

STANDARD

Vit, blank
20x40 cm
med ljusgrå fog

KAKEL PÅ VÄGG,

TILLVAL

30x60 cm 
med ljusgrå fog
A Vit, blank
B Vit, matt

KAKEL PÅ VÄGG,

KOSTNADSFRITT VAL

Vit, matt
20x40 cm
med ljusgrå fog

Välj kostnadsfritt mellan
blankt eller matt

A B

BADRUM/WC – STANDARD & TILLVAL
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KLINKER PÅ GOLV,

TILLVAL

Svenska Kakel

150x150 mm
A  November Wind grå
B  November Rain ljusgrå 
C  November Cold, mörkgrå
D  November Warm beige 
E  Na me Lumnezia, grå stenkänsla
 med mellangrå fog
F  Na me Gris Belgie, grå betongkänsla
 med mellangrå fog
G  Na me Noir Belgie, svart betongkänsla
 med mellangrå fog

D

Klinker på golv sätts enbart i rak sättning. Grå fog.

KLINKER PÅ GOLV,

STANDARD

Svenska Kakel
Valsecchia City London, ljusgrå
150x150 mm

KLINKER PÅ GOLV,

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel

150x150 mm 
A  Valsecchia City Amsterdam, mörkgrå 
B  Valsecchia City Bruxelles, anthracite
C  Valsecchia City Oslo, ljusbeige

Tre kostnadsfria val

A B C

A B C

E F G

Detaljerna i badrum/WC
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TVÄTTMASKIN, STANDARD

Vit, 1400 v/min, A+++
Kapacitet 7 kg
EW6F5228P2

TORKTUMLARE, STANDARD

Vit, kondens, PVC-fri, 
A++, Kapacitet: 7 kg
EW8H528P7

BÄNKSKIVA, STANDARD

Vedum
Laminat W450 vit med rak kant . 
Placeras ovanför tvättmaskin 
och torktumlare .

VÄGGSKÅP, STANDARD

Ovan bänkskivan placeras
väggskåp för förvaring,
i omfattning enligt
lägenhetsblad

Lucka Maja från Vedum
Vit slät

HANDTAG, STANDARD

Vedum
49, krom

TVÄTTMASKIN, TILLVAL

Vit, 1600 v/min, A+++
Kapacitet: 8 kg
EW8F7660P9

TORKTUMLARE, TILLVAL

Vit, värmpump, 
A+++, Kapacitet: 8 kg
EW9H768P9

Alla vitvaror kommer från Electrolux

SPOTLIGHTS I TAK, TILLVAL

LED-belysning, 4st, inkl . dimmer .
BELYSNING I TAK, STANDARD

SG Armatur Enok VIT   

Komfortgolvvärme finns som tillval,
gäller endast på våning 2

Tillval lika laminat i kök, 
se sid 8.

BADRUM/WC – STANDARD & TILLVAL
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Extra WC

KOMMOD,

STANDARD

Vedum
Free Plain, 415 mm, 
slät vit med 1 dörr . 

KOMMOD,

TILLVAL

Vedum
415 mm
A Free Classic, 
 fräst profil, vit med 1 dörr.
B Free Ram, 
 spegellucka, vit med 1 dörr .

Se fler kulörer nedan.
Observera att alternativ A
ej går att välja i ek och 
alternativ B endast går att 
välja i ek.

I prislistan ser du vilka färger just din kommod går att få i.

Betonggrå 
F49

Turkos
F61

Varmgrå
F58

Sandbeige
F79

EkSvart 
F70

Grå
F44

A B

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

Finns i vit 
eller ek

HANDTAG 

KOMMOD

Vedum
49, krom
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SPEGELSKÅP,

STANDARD

Vedum
Spegelskåp Free,
vitt, bredd 400 mm
inklusive ledbelysning
Nite 305 mm

SPEGEL,

TILLVAL

Vedum
Fyrkantig med blank
aluminiumram 400x720
inklusive ledbelysning
Nite 305 mm

Val av spegel ersätter
spegelskåp.

Spegelskåpet går som tillval att köpa till i någon av dessa kulörer:

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

Betonggrå 
F49

Turkos
F61

Varmgrå
F58

Sandbeige
F79

EkSvart 
F70

Grå
F44

EXTRA WC – STANDARD & TILLVAL
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Extra WC

KAKEL PÅ VÄGG,

STANDARD

Vit blank
200x200 mm

KAKEL PÅ VÄGG,

KOSTNADSFRITT VAL

Vit matt
200x200 mm

Välj kostnadsfritt mellan matt eller blankt

WC-STOL,

STANDARD

Golvstående WC-stol
Ifö Sign 42 cm hög 
med mjuk sits

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

STANDARD

Mora MMIX B5,
blank krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE,

STANDARD

Base 200, 
blank krom

HANDDUKSKROK,

STANDARD

Base 200, 
2-krok, blank krom  
Placering vid tvättställ .

Sakvaror fästes på vägg utan att göra hål i tätskiktet, bra för fuktsäkerheten . 
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KLINKER PÅ GOLV,

TILLVAL

Svenska Kakel

150x150 mm
A  November Wind grå
B  November Rain ljusgrå 
C  November Cold, mörkgrå
D  November Warm beige 
E  Na me Lumnezia, grå stenkänsla
 med mellangrå fog
F  Na me Gris Belgie, grå betongkänsla
 med mellangrå fog
G  Na me Noir Belgie, svart betongkänsla
 med mellangrå fog

D

Klinker på golv sätts enbart i rak sättning. Grå fog.

KLINKER PÅ GOLV,

STANDARD

Svenska Kakel
Valsecchia City London, ljusgrå
150x150 mm

KLINKER PÅ GOLV,

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel

150x150 mm 
A  Valsecchia City Amsterdam, mörkgrå 
B  Valsecchia City Bruxelles, anthracite
C  Valsecchia City Oslo, ljusbeige

Tre kostnadsfria val

A B C

A B C

E F G

EXTRA WC – STANDARD & TILLVAL
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I Brf Vena Ängar 2 välkomnas du till en ny fräsch 
lägenhet . När du kommer in genom entrén väntar först 
en hall med golv av klinker, den är antracite som standard 
och finns i två ytterligare kulörer som kostnadsfria val.

Väggar, dörrar och tak är vitmålade . Dörrarna är också
vita . Vår inredare har gjort det grundläggande arbetet .
Sedan är det upp till dig att fylla på med din egen stil och
personliga smak för att skapa ett hem som passar just dig .

Lägenhet med härligt ljus
Ditt nya hem kännetecknas av ett vackert trägolv i trestavig
mattlackad ek, med matchande trösklar .
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ÖVRIGA YTOR – STANDARD & TILLVAL

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

INNERDÖRR, 

STANDARD

Swedoor
Easy, vit, slät . 

Dörrfoder, 
fabriksmålade vita

A B

C D

INNERDÖRR, TILLVAL

Swedoor
A  Stable, vit, massiv
B  Compact 03 vit, klassisk 
 formpressad med 3 speglar
C  Unique 01L, vit, solid 
 med en stor spegel 
D  Unique 01L GW130, vit
 med ett runt glas

HANDTAG OCH 

NYCKELSKYLTAR,

STANDARD

BB100, matt krom 

HANDTAG,

TILLVAL

Randi 7024 
Rak modell i 
blank krom

Finns i blank krom som tillval
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Inredning Övriga ytor

GOLV, 

STANDARD

Kährs
3-stav ekparkett 
mattlackad,
trösklar i ek

FOTLISTER, 

STANDARD

Fabriksmålade vita

A B CGOLV, TILLVAL

Kährs 
A  Taranto, ekparkett 3-stav  
 mattlackad, vitpigmenterad

B  Limestone, ekparkett 3-stav  
 mattlackad, vitpigmenterad

C  Nouveau gray ekparkett  
 1-stav mattlackad borstad
 gråbrun

FOTLISTER I EK,

TILLVAL 

GARDEROBER, STANDARD

Vedum . Släta vita skåp, 
höjd 2100 mm .

HANDTAG, STANDARD

Vedum, Handtag 31014
krom, cc 128 mm

Svanenmärkt golv från Kährs
Klädstång

FÖNSTERBÄNK I NATURSTEN, 

STANDARD

Fönsterbänk i natursten .
Variationer i mönster och
kulör kan förekomma .
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Bärlist

Klädstång

Hylla

Hängskena

INREDNING I KLÄDKAMMARE, STANDARD
I klädkammare finns bärlist, hängskena, 
hylla och klädstång från Elfa inmonterat . 

Detta för att ge dig en bra grund att bygga på 
med inredning efter eget behov . 
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Inredning Övriga ytor

VÄGGAR, STANDARD

Vitmålade gipsväggar i NCS 0500-N

VÄGGAR, KOSTNADSFRIA VAL

Varmgrå, NCS S 1002-Y eller
Ljusgrå neutral, NCS S 1500-N

MÅLAT, TILLVAL

Målade väggar i valfri kulör utifrån färgkarta . 
Fråga din kundansvarig för mer information .

KLINKER I HALL,

STANDARD

Svenska Kakel
Valsecchia City London, ljusgrå
300x300 mm

KLINKER I HALL,

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel

300x300 mm
A  Valsecchia City Amsterdam, 
 mörkgrå 
B  Valsecchia City Bruxelles, 
 anthracite
C  Valsecchia City Oslo, 
 ljusbeige

Tre kostnadsfria val

A B C
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FRÅNVAL AV VÄGG I 3 ROK OCH 4 ROK 

KOSTNADSFRITT VAL

FRÅNVAL

UK U-TAK 

≥ 2250 ÖFG

INKLÄDNAD 
UK 2300mm 
ÖFG

INKLÄDNAD 
UK 2300mm ÖFG

UK U-TAK 
≥ 2250 ÖFG

TILLVAL
SKJUTDÖRRS-
GARDEROB

HT

KÖK/VARDAGSRUM
24 m²

SOVRUM 2
9 m²

SOVRUM 1
18 m²WC/D/TV/VVS

5 m²
ENTRÉ
7 m²

KLK
3 m²

MDM K F

ST
G

G

G

L

L

FTX

FSGFSTELC.

TTTM

UTEPLATS

BH=1500

FAST

FAST

TE
KN

IK

TECKENFÖRKLARING

spishäll, ugn, fläkt

diskmaskin

frysskåp

underlimmad diskho

inbyggnadsmikro

elcentral

K

DM

F

M

ELC

kylskåp

hylla med klädstång

handdukstorkHT

linneskåp

från- och tilluftvärmeväxlare

G

L

FTX

garderob

städskåp med medicinskåpST

tvättmaskinTM

torktumlareTT

fördelarskåp golvvärme

fördelarskåp tappvattenFST

fast fönsterFAST

underkantUK

överkantÖK

över färdigt golvÖFG

* Bröstningshöjd för fönster är 700 mm där ej annat anges.
Samtliga fönster är öppningsbara om inget annat anges.
Rumshöjd är 2500 mm om inget annat anges.

0
Skala 1:100 (A4)

5 m

FSG

bröstningshöjd*BH=1500

Planritning avser lägenhet i standardutförande.

tv
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BRF. VENA ÄNGAR 2

3 rum och kök, 69 m²
VÅNING 1
HUS A1, A2, A3
LÄGENHET 1003

A3

C1

C2

A2

A1

B1

3 ROK

Avser vägg mellan kök/vardagsrum och sovrum 2 .

FÖRSTÄRKNING AV VÄGGAR, TILLVAL BYTE AV STRÖMBYTARE

TILL DIMMER, TILLVAL

En dimmer/rum . Vardagsrum och kök 
kräver en dimmer i varje utrymme .

FRÅNVAL

INKLÄDNAD 
UK 2300mm ÖFG

TILLVAL
SKJUTDÖRRS-
GARDEROB

UK U-TAK 

>22
50 Ö

FG

HT

F

G

K

DM

TM TT

FST
ELC.

FSV

ST

L GLGGG

FTX

M

KÖK/VARDAGSRUM
33 m²

BALKONG

SOVRUM 2
9 m²

SOVRUM 1
15 m²

WC/D/TV/VVS
6 m²

ENTRÉ
6 m²

SOVRUM 3
11 m²

KLK
2 m²

WC
2 m²

TECKENFÖRKLARING

spishäll, ugn, fläkt

diskmaskin

frysskåp

underlimmad diskho

inbyggnadsmikro

elcentral

K

DM

F

M

ELC

kylskåp

hylla med klädstång

handdukstorkHT

linneskåp

från- och tilluftvärmeväxlare

G

L

FTX

garderob

städskåp med medicinskåpST

tvättmaskinTM

torktumlareTT

fördelarskåp radiatorvärme

fördelarskåp tappvattenFST

fast fönsterFAST

underkantUK

överkantÖK

över färdigt golvÖFG

* Bröstningshöjd för fönster är 700 mm där ej annat anges.
Samtliga fönster är öppningsbara om inget annat anges.
Rumshöjd är 2500 mm om inget annat anges.
Radiatorer finns under alla fönster utom i WC/D/TV/VVS.

0
Skala 1:100 (A4)

5 m

FSV

bröstningshöjd*BH=1500

Planritning avser lägenhet i standardutförande.

tv
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BRF. VENA ÄNGAR 2

4 rum och kök, 87 m²
VÅNING 2
HUS A1, A2, A3
LÄGENHET 1102

A3

C1

C2

A2

A1

B1

4 ROK

Avser vägg mellan kök/vardagsrum och sovrum 2 .

ÖVRIGA YTOR – STANDARD & TILLVAL
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När du bokat en bostad får du möjligheten att välja 
inredning . Peab kommer också att bjuda in dig till ett 
personligt möte där ni diskuterar dina önskemål .

Välj mellan inredarens val och eventuella tillval
För eventuella övriga tillval (det vill säga val som inte 
ingår som standard) betalar du en handpenning på 50% 
av kostnaden när du har gjort din beställning . Resterande 
50% faktureras 30 dagar innan inflyttning. Om summan 
av kostnaderna för dina övriga tillval understiger 10 000 kr 
betalas hela beloppet inom 30 dagar efter beställning .
Det är de val som finns i den här broschyren som du kan 
välja bland . Samtliga priser är inklusive moms .

Så gör du dina inredningsval

Gör din beställning i tid
Med tanke på att många produkter har långa leveranstider
måste alla val vara gjorda innan projektets så kallade
stopptid . Stopptiden är det sista datumet då det är möjligt
att göra inredningsval . Efter stopptiden är det inte längre
möjligt att göra beställningar . Fråga kundansvarig om du 
är osäker på vilket stoppdatum som gäller .

Kontrollera din beställning
Efter att du gjort dina val får du hem en bekräftelse som 
du sedan skriver under och skickar tillbaka till oss på 
Peab . Det är viktigt att du kontrollerar din beställning noga 
eftersom den därefter är bindande . Om något inte 
stämmer behöver du omgående ta kontakt med 
kundansvarig .
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Cecilia Hallberg
Kundansvarig på Peab

Mobil: 072-533 78 53 
cecilia .hallberg@peab .se

TIPS FRÅN VÅRA HANTVERKARE OCH INREDARE

Här följer några praktiska tips som kan vara bra 
att tänka på när du ska göra dina inredningsval .

• Passa på nu att beställa tillval som är svåra  
att göra i efterhand .

• Tänk på helhetsintrycket i ditt nya hem,  
blanda inte för många olika detaljer .

• Använd gärna den utvändiga färgsättningen 
som inspiration .

• Sätt din personliga prägel och gör lite vågade 
val på sådant som är lätt att byta ut .

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

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

Jag hjälper dig att  
göra dina val!
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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 2019-04-25


