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Sätt prägeln på ditt nya hem

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

MOODBOARD

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.

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.

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.

4

LILLA VARVSGATAN

“Var rädd om din yta och utnyttja
den väl, du skall leva här och nu,
inte spara prylar för kanske sedan.”

FÄRG

TEXTILIER & TAVLOR

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
upplever fortfarande rummet som ljust. Varför inte
våga välja ett rum helt i grönt eller korallrosa?
Lek med färg och måla om när du tröttnat.

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

BELYSNING

Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi
många ljuspunkter. Du behöver både allmänbelysning, punktbelysning och stämningsbelysning.
Vackra lampor kan också vara en fin inredningsdetalj. Till stämningsbelysning är dimmers ett måste.
Det finns dimmers att köpa som kan kopplas direkt i
uttaget om din lampa inte har en inbyggd redan.
MÖBLER

Utbudet är stort och det är kanske mycket du
drömmer om och önskar. Fundera över vad som är
värt att investera i nu och vad som kan vara nog bra
för att göra inköpet senare. 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!

Lycka till!
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Erfarenhet och kvalitet

NÅGRA AV VÅRA LEVERANTÖRER

SIEMENS

VEDUM

KÄHRS

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
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.

SWEDOOR

SVENSKA KAKEL

(INNERDÖRRAR)

INR

(DUSCHDÖRRAR)

(KAKEL OCH KLINKER)

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.

Svensktillverkade 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. Svanenmärkt.

Svenska Kakel startade 1977
och är idag ett av de största
företagen i branschen. Här hittar
du ett brett sortiment av kakel,
klinker och mosaik. Hos Svenska
Kakel får du professionell rådgivning för ett lyckat slutresultat.

(VITVAROR)
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(KÖK)

(GOLV)

inspirationsbild från Siemens

inspirationsbild från Vedum
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Köket

TRE STILAR - TRE OLIKA MÖJLIGHETER
För att stilsäkra ditt nya kök har vi valt att samarbeta med Frida Ramstedt och
Trendenser.se, Nordens största inredningsblogg. I köket kan du helt kostnadsfritt välja
mellan tre olika stilar: Classic, ArtDeco och Sustainable. Oavsett vilken stil du väljer
får du en inredning som är tidlös, modern och trendig!

Köket är hemmets hjärta. Här lagas snabba vardagsfrukostar och festmåltider, värmande vinterchoklad
och svala drinkar till sommarkvällen. Vi pratar förstås
om köket, hemmets hjärta. Vi har skapat ett varmt
och rymligt kök, som gjort för att bli lägenhetens
naturliga samlingsplats.

Utrustat med moderna vitvaror från Siemens, 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?

KÖK / CLASSIC
Köksstilen Classic ingår som original och är ett tidlöst kök med en ramlucka i grått och en eklaminat i grå toner.
Detta i kombination med vita vitvaror ger en klassisk men ändå modern touch i hemmet.
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KÖK / ART DECO
Som kostnadsfritt val erbjuder vi stilen Art Deco för dig som gillar mörka toner, former, mönster och hårda material. Betonggrå
köksluckor, svart stänkskydd och mörk laminatbänk. Stilen har sin prägel från 1920-talet och här gör vi den i modern tappning.

KÖK / SUSTAINABLE
Hållbar både för miljö och trender är stilen sustainable, vårt andra kostnadsfria val. Tilltalar dig som gillar det ljusa, skandinaviska
och minimalistiska. Slät vit lucka, vit matt kakel och vita vitvaror ger alla möjligheter att skapa ett hemtrevligt boende.
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Köksstil

CLASSIC - ORIGINAL
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KÖK CLASSIC - original

SKÅPSLUCKA, ORIGINAL

KAKEL, ORIGINAL

Vedum

Svenska Kakel

Prisma Vit, matt

Mått: 10x20 cm
Fog ljusgrå 16
Sättning i halvstensförband

BÄNKSKIVA, ORIGINAL

Agnes F44, grå

Vedum

Slät målad lucka med
frästa spår. Svagt
rundad kant. 16 mm
MDF-board. Vacker,
beständig och lättskött yta.

Truffle Sonoma Oak
HANDTAG, ORIGINAL

2017
Laminat, med rak kant

Vedum

Knopp, 31131
Krom

Smart förvaring!
Vi har satsat på smart förvaring i lådor som dessutom ger köket en
modern prägel. Även under vasken sätts en bred låda som gör källsortering
och det miljötänkande levernet enklare. Inredningen från Vedum.
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Köksstil

ART DECO - INREDNINGSVAL
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KÖK ART DECO - kostnadsfritt val

SKÅPSLUCKA, INREDNINGSVAL

KAKEL, INREDNINGSVAL

Vedum

Svenska Kakel

Prisma Svart, matt

Mått: 10x20 cm
Fog betonggrå 14
Sättning i halvstensförband

BÄNKSKIVA, INREDNINGSVAL

Maja F49, betonggrå

Vedum

Slät målad lucka med enkla
och stilrena linjer. Svagt
rundad kant. 16 mm
MDF-board. Vacker,
beständig och lättskött yta.

Tivoli
HANDTAG, INREDNINGSVAL

3012
Laminat, med rak kant

Vedum

Knopp, 31135
Svart

Svanenmärkta
stommar
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Köksstil

SUSTAINABLE - INREDNINGSVAL
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KÖK SUSTAINABLE - kostnadsfritt val

SKÅPSLUCKA, INREDNINGSVAL

KAKEL, INREDNINGSVAL

Vedum

Svenska Kakel

Prisma Vit, matt

Mått: 10x20 cm
Fog ljusgrå 16
Sättning i halvstensförband

BÄNKSKIVA, INREDNINGSVAL

Vedum

Maja F20, vit

Slät målad lucka med enkla
och stilfulla linjer. Svagt
rundad kant. 16 mm
MDF-board. Vacker,
beständig och lättskött yta.

Baltico Pine White
HANDTAG, INREDNINGSVAL

2014
Laminat, med rak kant

Vedum

Vit, 31007
cc 128 mm

Fler inredningsval för kök erbjuds hos Vedum!
KÖK, INREDNINGSVAL

Utöver de val vi presenterar i Classic, ArtDeco och Sustainable kan du även
välja ur Vedums sortiment med bland annat luckor, handtag och bänkskivor.
Du får mer info om detta genom kundansvarig.
Det är också fritt att välja delar ur de tre olika köksstilarna som vi presenterat
i katalogen för att komponera ihop just ditt kök. Detta för ej med sig en extra kostnad.
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Inredning i Kök

DISKHO & BLANDARE
DISKBÄNK, ORIGINAL

Intra

Kök med 800 mm skåp

Kök med 600 mm skåp

KÖKSBLANDARE, ORIGINAL

KÖKSBLANDARE, INREDNINGSVAL

Tapwell

Tapwell

Intra Horizon HZ 815,
underlimmad

Round T 984
Krom

Intra Horizon HZ 615 SHLF / SHRF
underlimmad

EVO184
Krom

EVO984
Krom

SK885

Utdragbar slang,
krom

Inspirationsbild från Vedum
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Inredning i Kök

KAKEL
KAKEL, KOSTNADSFRITT VAL

KAKEL, KOSTNADSFRITT VAL

I CLASSIC OCH SUSTAINABLE

I ART DECO

Svenska Kakel

Svenska Kakel

Prisma Vit, blank

Prisma Svart, blank

SÄTTNING I HALVSTENSFÖRBAND,

RAK SÄTTNING,

ORIGINAL

KOSTNADSFRITT VAL

Mått: 10x20 cm
Fog ljusgrå 16
Sättning i halvstensförband

Välj kostnadsfrit t
mellan blankt och mat t

Mått: 10x20 cm
Fog betonggrå 14
Sättning i halvstensförband

Välj ur ett brett sortiment hos Svenska Kakel
KAKEL, INREDNINGSVAL

Om annat kakel än det som erbjuds här önskas hänvisar vi till Svenska Kakel på Stenyxegatan 31.
Du får mer info om detta genom kundansvarig.

Inspirationsbilder
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Inredning i Kök

FLÄKT & ÖVRIGT
FLÄKT, ORIGINAL

Franke

Frankes produkter präglas av god
design och gedigen kvalitet

Frontlist i rostfritt,
utförande enligt ovan

FSK 490-11, rostfri

Inbyggnadsfläkt, utdragbar

FLÄKT, INREDNINGSVAL

Franke

FSK 490-11, vit

Tender 722, rostfri

Inbyggnadsfläkt, utdragbar

60 cm

Tender 782, rostfri
60 cm

Vid val av frihängd kåpa målas vägg bakom fläkt. Om kakel önskas väljer du det vid ditt möte med
kundansvarig eller hos Svenska Kakel.

SOFTCLOSE, ORIGINAL

BELYSNING, ORIGINAL

KÄLLSORTERING, ORIGINAL

Vedum

Vedum

Vedum

Infällda LED spotlights
Bänkbelysning spotlights

Dämpning

Källsortering

Utdragslåda för källsortering /
avfallsskåp 3 fraktioner,
plats för 6 fraktioner.

Dämpning på luckor och
lådor ingår som standard

Gör ditt klimatsmarta liv enklare
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Siemens

VITVAROR
I Brf Lilla Varvsgatan har vi tagit fram ett fint urval av Siemens maskiner att
välja bland. Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år,
därför har vi valt att bifoga en separat tillvalskatalog från Siemens 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 original och som
finns som inredningsval.

Moderna vitvaror från Siemens
i vitt eller rostfritt

LILLA VARVSGATAN
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Badrummet

EN ENKLARE START PÅ DAGEN
Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum med stilrena detaljer.
Här får du 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.
Här finns inredning från Vedum som ger dig plats för allt du behöver.
Ljust och praktiskt kakel på golv och väggar för att skapa en harmonisk
helhetskänsla.

Inredningsval görs hos Vedum, välj ur ett brett sortiment!

inspirationsbild från Vedum

inspirationsbild från Vedum
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Inredning i WC 1 & WC 2
TVÄTTSTÄLL, ORIGINAL

SPEGEL, ORIGINAL

SPEGELSKÅP, INREDNINGSVAL

Vedum

Vedum

Vedum

Free, vit med lådor

Spegel med aluminiumram

Spegelskåp med 2 speglar

600x720 mm
Belysning Nite 305

Bredd 600 mm, kulör lika kommod
Belysning Nite 305

Kommod med två vita lådor
Tvättställ 615 mm i vitt porslin

Handtag till kommod
69 krom, cc 128 mm

Inredning i Gäst WC
TVÄTTSTÄLL, ORIGINAL

SPEGEL, ORIGINAL

SPEGELSKÅP, INREDNINGSVAL

Vedum

Vedum

Spegel med aluminiumram

Spegelskåp med 1 spegel

400x720 mm
Belysning Nite 305

Spegelskåp 400 mm med en lucka
Belysning Nite 305

Renova
45 cm

Fler inredningsval för badrum erbjuds hos Vedum!
BAD, INREDNINGSVAL

Utöver de val vi presenterar här kan du även välja ur Vedums sortiment med badrumsmöbler,
speglar och handtag. Du får mer info om detta genom kundansvarig.
LILLA VARVSGATAN
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Inredning i WC 1 & WC 2

DUSCHVÄGGAR
DUSCHVÄGGAR, ORIGINAL

DUSCHVÄGGAR, INREDNINGSVAL

INR

INR

Copyright INR

Copyright INR

INR Linc Angel klarglas

Duschdörrar i klarglas, raka dörrar
Profiler i blankpolerad krom

INR Linc Niagara klarglas

Duschdörrar i klarglas, svängda dörrar
Profiler i blankpolerad krom

STORLEK PÅ DUSCH

Mått på duschväggar varierar mellan 80x90 cm eller 90x90 cm, se lägenhetsritning för vad som gäller i din bostad.
I vissa lägenheter ingår INR Linc Modell 3.

DUSCHDÖRRAR,

Oavset t vilken modell du väljer kan du
välja frostat glas eller Timeless®

INREDNINGSVAL

INR

Frostat glas
Duschdörrar
i frostat glas
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INR Timeless®

Klarare än klarglas med en
skyddande yta som skyddar mot
kalkangrepp. Patenterat av INR.

Inredning i WC 2

BADKAR
Badkar Svedbergs 1200 är original i lägenheterna A1504, A1505, B1502, B1503, C1504, C1505 och D1503.
I övriga erbjuds dessa som inredningsval i WC 2, där det är markerat i lägenhetsritning.

BADKAR, INREDNINGSVAL

Svedbergs 1200

1600x700 mm
Inklusive duschvägg INR Basic Isabel (se nedan)

IFÖ BKFF

1600x682 mm
Frontfritt badkar (utan duschvägg)

Svedbergs Z155

1550x850 mm
Inklusive duschvägg INR Basic Isabel (se nedan)

INR Basic Isabel

En rörlig badkarsskärm i klart glas, 80 cm
ingår till Svedbergs badkar

LILLA VARVSGATAN
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Inredning i WC 1, WC 2 & GÄST WC

BLANDARE & BESLAG
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, ORIGINAL

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, INREDNINGSVAL

(WC1, WC2, GÄST WC)

(WC1, WC2, GÄST WC)

Tapwell

Tapwell

RT 071

EVM 071

BI 071

DUSCHANORDNING,

DUSCHANORDNING,

DUSCHANORDNING,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

INREDNINGSVAL

(WC1, WC2)

(WC1, WC2)

(WC2, I LGH MED BADKAR)

Tapwell

Tapwell

Tapwell

RT105

TVM7200

TVM2200

BADKARSBLANDARE, ORIGINAL

TOALETTPAPPERSHÅLLARE,

HANDDUKSKROKAR, 4+2 ST,

(WC2, I LGH MED BADKAR)

ORIGINAL

ORIGINAL (WC1, WC2 , GÄST WC)

Tapwell

(WC1, WC2 , GÄST WC)

endast 2 krok i gästwc

EVM022

Smedbo

med blandare EVM168

med original duschanordning
RT105
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med takdusch

Blank krom

med takdusch

Smedbo

Blank krom

Inredning i WC 1, WC 2 & GÄST WC

KAKEL & KLINKER
VÄGG KAKEL,

VÄGG KAKEL,

ORIGINAL (WC1, WC2)

KOSTNADSFRITT VAL (WC1, WC2)

Bad
Bad
/ WC
/ WC
/ Dusch
/ Dusch
Vägg:
Vägg:

Svenska Kakel
Standard
Standard

Kostnadsfria
Kostnadsfria
val val

20 x 4020 x 40

20 x 4020 x 40

Svenska Kakel

Välj kostnadsfritt mellan
matt eller blankt kakel
Vit, matt

Vit matt
Vitslät
matt slät
2801 2801
Fog Ljusgrå
Fog Ljusgrå
16
16

Vit, blank

Mått: 20x40 cm
Fog Ljusgrå 16
Golv:
Golv:
Rak
sättning
Standard
Standard

Vit blank
Vitslät
blank slät
2800 2800
Fog Ljusgrå
Fog Ljusgrå
16
16

Mått: 20x40 cm
Fog Ljusgrå 16
Rak sättning

10 x 1010 x 10

GOLV KLINKER,

GOLV KLINKER,
Perla Perla

4602-44602-4
ORIGINAL
Fog Stengrå
Fog Stengrå
22
22

KOSTNADSFRIA VAL

(WC1, WC2, GÄST WC)

(WC1, WC2, GÄST WC)

Kostnadsfria
Kostnadsfria
val Kakel
val
Svenska
10 x 1010 x 10

BiancoBianco
4600-44600-4
Fog Grå
Fog
15 Grå 15

Rewind,
Rewind,
3 kulörer
3 kulörer

Fyra kostnadsfria val

Svenska Kakel

10 x 1010(nätmonterad)
x 10 (nätmonterad)

PolverePolvere
4130-10
4130-10
Fog Stengrå
Fog Stengrå
22
22

Perla

Mått: 10x10 cm
Fog Stengrå 22

Peltro Peltro
4131-104131-10
Fog Betonggrå
Fog Betonggrå
14
14

Argilla Argilla
4132-10
4132-10
Fog Stengrå
Fog Stengrå
22
22

Bianco
2/2

2/2

Polvere

Mått: 10x10 cm
Fog Grå 15

Peltro

Mått: 10x10 cm
Fog Stengrå 22

Mått: 10x10 cm
Fog Betonggrå 14

Argilla

Mått: 10x10 cm
Fog Stengrå 22

Bad / WC / Dusch
Bad / WC / Dusch
VÄGG MÅLNING, ORIGINAL
(GÄST WC)

Målning NCS-S0500 N
Frimärke ovan vask, se höger.

FRIMÄRKE OVAN VASK (GÄST WC)

Vägg:

Vägg:

20 x 40

20 x 40

Standard
Svenska

Standard

Kakel

Kostnadsfria val

Kostnadsfria val

20 x 40

20 x 40

Kostnadsfritt val
Vit, matt
Vit matt slät
2801
Fog Ljusgrå 16

Vit matt slät
2801
Fog Ljusgrå 16

Golv:

Mått: 15x15 cm
Fog Ljusgrå 16
Golv:Rak sättning

10 x 10

10 x 10

Standard

Standard

Vit, blank

Vit blank slät
2800
Fog Ljusgrå 16

Mått: 15x15 cm
Fog Ljusgrå 16
Rak sättning

Vit blank slät
2800
Fog Ljusgrå 16

Välj ur ett brett sortiment hos Svenska Kakel
KAKEL, INREDNINGSVAL

Perla
4602-4

Perla
4602-4

Fog Stengrå 22
Stengrå 22
Om annat kakel än det som erbjuds här önskas
hänvisar viFogtill
Svenska Kakel på Stenyxegatan 31.
Du får mer info om detta genom kundansvarig. Önskas ett helkaklat wc vänder ni er till Svenska Kakel för offert.

Kostnadsfria val

Kostnadsfria val

10 x 10

10 x 10

Rewind, 3 kulörer

Rewind, 3 kulörer

10 x 10 (nätmonterad)

10 x 10 (nätmonterad)

LILLA VARVSGATAN

Bianco
4600-4

Bianco
4600-4

Polvere
4130-10

Polvere
Peltro
4130-10
4131-10

Peltro
Argilla
4131-10
4132-10

Argilla
4132-10
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Inredning i WC 1, WC 2 & GÄST WC

HANDDUKSTORK, TVÄTT & ÖVRIGT
ELEKTRISK HANDDUKSTORK,

ELEKTRISK HANDDUKSTORK

ORIGINAL (WC1, WC2)

INREDNINGSVAL (WC1, WC2)

PAX Salsa
540 x 700 mm, effekt 55W
Stegmodell med runda rör, tillverkad
av rostfritt stål. En funktionell klassiker
i modern tappning.

Nordhem Fiskebäck
595x540 mm, effekt 48W
Raka och svängbara armar som
kan vridas var för sig i 180 grader.
Praktisk och flexibel.

BELYSNING TAK,

BELYSNING TAK,

WC STOL, ORIGINAL

WC STOL, INREDNINGSVAL

ORIGINAL (WC1, WC2)

INREDNINGSVAL (WC1, WC2)

(WC1, WC2, GÄST-WC)

(WC1, WC2, GÄST-WC)

Ifö

Ifö

Ifö
Spotlights med dimmer
Takhöjd påverkas med cirka
10 cm lägre rumshöjd.

Classic glob 150
Vit sockel, klarglas

dealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är
tioner med kupa i matt opal, blank opal eller klarglas.

ni
ed
arna.
skruva
dsols.
sitter

Nordhem Vaxholm
675 x 750 mm, effekt 77W
Mjukt rundade och svängbara
bågar skapar en elegant design.
Kan vridas var för sig i 180 grader.

Ifö Sign 6860, 42 cm
Golvstående med mjuk sits,
vit

Teknisk information
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.

Ifö Sign 6861, 46 cm
Golvstående med mjuk sits,
vit

SKÅP OVAN TVÄTT / TORK,

HANDTAG TILL SKÅP,

HANDTAG TILL SKÅP,

BÄNKSKIVA,

ORIGINAL (WC 1)

ORIGINAL

KOSTNADSFRITT VAL

ORIGINAL (WC 1)

Vedum

Vedum

Vedum

Vedum

31133

69, krom
cc 128 mm

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
Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre
hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för
modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi
reserverar oss för eventuella fel i texten samt
förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska
specifikationerna (utan föregående avisering).

Kostnadsfritt val

Vit
W450D, laminat

Sweden. Tel +46 456 265 00. info@ifoelectric.com. www.ifoelectric.com

Lucka Maja, vit

Tvät tmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin ingår. Se separat broschyr från Siemens!
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Övriga ytor

HEM FÖR SKÖNA LIV
I Brf Lilla Varvsgatan bygger vi ljusa och hemtrevliga bostäder med
öppna ytor. Vi har med stor omsorg valt tåliga material som klarar vardagen
och är hållbara både avseende miljö och trender. På golvet ligger
Svanenmärkt golv från Kährs, väggarna målas i vitt och du har gott om
utrymme för din förvaring.

Möjlighet att påverka planlösningen
PLANLÖSNINGSFÖRÄNDRING, INREDNINGSVAL

I vissa lägenheter kan man göra planlösningsförändringar genom tillvals- och frånvalsväggar. Om möjligheten ges
för den lägenhet du valt visas detta på ditt bofaktablad (planskiss). För en del bostäder presenteras dessutom olika
planlösningsalternativ. Observera att förändringar samt olika planlösningsalternativ medför en viss kostnad,
för mer information om aktuella priser hänvisar vi till separat prislista som du får via kundansvarig alternativt mäklare.
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Inredning övriga ytor

GOLV
GOLV, ORIGINAL

GOLV, KOSTNADSFRITT VAL

Kährs, 15 mm

Kährs, 15 mm

Kostnadsfritt val

Taranto, ek
3-stavig, mattlackad

Condo, ek
3-stavig, mattlackad

GOLV, INREDNINGSVAL

Kährs, 15 mm

Sorrento, ek

3-stavig mattlackad,
vitpigmenterad

Portofino, ek

2-stavig, mattlackad
vitpigmenterad

Ask Skagen

3-stavig mattlackad,
vitpigmenterad

Alba, ek
1-stavig, mattlackad

Verona, ek
2-stavig, mattlackad

Vigo, ek

1-stavig, mattlackad
vitpigmenterad

TRÖSKELPLATTA FÖLJER GOLV

LILLA VARVSGATAN
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Inredning övriga ytor

DÖRRAR, GOLVSOCKEL & MÅLNING
INNERDÖRRAR, ORIGINAL

INNERDÖRRAR, INREDNINGSVAL

Swedoor

Swedoor
DÖRRKARM, ORIGINAL

Vit fabriksmålad NCS S 0500-N
med spikade foder
DÖRRKARM,
INREDNINGSVAL

Utan spik, NCS S 0502-Y

DÖRRTRYCKE, ORIGINAL

Assa 14240 Henrietta
matt krom

Easy ID

Stable GW

Unique 01L

Slät vit dörr

Slät vit massiv dörr

Vit, stilren designad och
solid med en stor spegel

SOCKEL, ORIGINAL

SOCKEL, INREDNINGSVAL

Om du vill slippa
synliga skruvar
och spik

Vitmålad

Ekfanér

Platsmålad sockel

Kulör NCS S 0500-N

MÅLNING VÄGGAR, ORIGINAL

MÅLNING, INREDNINGSVAL

Målade vita

Utöver detta val hos målare via utvald butik.
Se mer information i separat prislista.

Kulör NCS S 0500-N

MÅLNING VÄGGAR, KOSTNADSFRITT VAL

Bruten vit

Kulör NCS S 0502-Y, gräddvit
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Valfri NCS kulör enligt offert

Inredning övriga ytor

GARDEROBER & EL
SKJUTDÖRRSGARDEROBER, ORIGINAL

(Ingår enligt lägenhetsritning, går ej att få som tillval i övriga lägenheter)
Vedum, Mirro

Profiler i vitt som original
och silver som

kostnadsfritt val

Inredning Pelly, enligt lägenhetsritning

Opal Bas Vit Melamin

SKJUTDÖRRSGARDEROBER, INREDNINGSVAL

Vedum

Fler val
finns hos
Vedum!

Spegel, byt en eller flera dörrar

ELBRYTARE OCH KONTAKTER, ORIGINAL

ELBRYTARE OCH KONTAKTER, INREDNINGSVAL

Exxakt Primo vit

Renova vit

Renova svart
LILLA VARVSGATAN
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Inredning övriga ytor

FÖRVARING & TRAPPA
LINNESKÅP, ORIGINAL

STÄDSKÅP, ORIGINAL

Vedum

Vedum

Lucka Maja, F20 vit,
16 mm målad mdf lucka

Lucka Maja, F20 vit,
16 mm målad mdf lucka

GARDEROBER, ORIGINAL

Vedum

Som tillval kan du få
steg, överliggare och räcke
i ek eller i täckmålad vit
NCS S 0500-N

TRAPPA, ORIGINAL i APARTMENTHOUSES

Lucka Maja, F20 vit
16 mm målad mdf lucka
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Inbyggd trappa med räcke på vägg,
plansteg i vitlaserad ek. Ingår enligt
lägenhetsritning. Observera att bilden
endast är för inspiration.
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Hör gärna av dig om du har några frågor

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. 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.

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.
Vill du göra andra val i köket än de tre kostnadsfria
stilarna så bokar du ett separat möte med kökssäljare
på Vedum, och får då möjlighet att välja bland
Vedums övriga sortiment. Det gäller även badrumsmöbler och skjutdörrsgarderober.

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.

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.

BETALNING

BESTÄLLNING

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTI

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

Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad
med utgångspunkt från originalutförandet.
Tilläggskostnaden faktureras separat. Du betalar 50%
av kostnaden vid beställningstillfället och resterande
summa erläggs innan inflyttning.

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

Välkommen

till ditt nya
drömhem!
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Peab Bostad 2019-09-10

Ett hem byggt för liv.
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.

peabbostad.se

