
BRF TRAVERSEN, TROLLHÄTTAN

Inredningsval  
för ditt nya hem
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är 
underbar. I Brf Traversen bor du på Södra 
Innovatum med närhet till både natur och 
centrum. Här skapar vi moderna hem där vi 
lagt stor omsorg bakom våra inredningsval.

VÄLKOMMEN

Välkommen till ditt nya hem i Brf Traversen  
Här har vi valt ut ett fint grundutförande som blir 
enkelt för dig att bygga vidare på med personliga 
detaljer.

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 med kvalitativa produkter 
från kända leverantörer. Allt är valt med omsorg om detaljer 
men också för att skapa ett vackert intryck tillsammans. 

När du för första gången kliver innanför dörren till din nya 
lägenhet i Brf Traversen möts du av vitmålade väggar som  
lyser upp den tidlösa, trestaviga och matta ekparketten.  
I köket väntar moderna vitvaror, däribland integrerad disk
maskin, varmluftsugn och induktionshäll. Köksinredningen 
kommer från Vedum och består bland annat av överskåp 
med luckor samt underskåp med fullutdragbara, dämpade 
lådor för ökad bekvämlighet. Badrummet är i sin tur utrustat 
med spegelskåp, handfatskommod, handdukstork, glasade 
duschväggar, tvättmaskin och torktumlare.

Ja, det kommer minst sagt vara en lyxig känsla att flytta in i en 
av Brf Traversens nybyggda lägenheter. Förutom att allt är orört 
och att alla bekvämligheter finns på plats, kommer du som 
boende genom ett par kostnadsfria val få chansen att sätta din 
helt egna stil på boendet.
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PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

Så gör du dina kostnadsfria 
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 
inrednings val. Efter stopptiden är det inte längre möjligt att  
göra beställningar. Sälj och kundansvarig kommer, i god tid,  
att meddela vilket stoppdatum som gäller för inredningsvalen.

Kontrollera din beställning
Efter att du gjort dina val får du en bekräftelse som du sedan 
skriver under och skickar tillbaka till oss på Peab. Det är viktigt 
att du kontrollerar din beställning noga. Om något inte stämmer 
ska du omgående ta kontakt med sälj och kundansvarig. 

Automatisk uppdatering av vitvaror
Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller med 
förbättrade funktioner och justeringar av designen. När detta 
sker byter de i allmänhet även modellbeteckning. Om det 
blir aktuellt för någon av de tilltänkta produkterna för det här 
projektet levereras den nya modellen med motsvarande eller 
förbättrad funktion. 

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

Vi bjuder på hantverkshjälp
När du köper bostad av oss bjuder vi på en egen hantverkare. 
Under två timmar, i samband med inflytt, får du hjälp med de 
enklare hantverksjobben som är sköna att få avklarade direkt, 
t.ex. att skruva upp hyllor och gardinstänger.

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel, 
exempelvis kan färgerna ändras något i tryck.

Jag hjälper dig att 
göra dina val!
 
Helena Karlsson 
Sälj och kundansvarig  
0733371387 
helena.karlsson@peab.se

I Brf Traversen har vi lagt stor omsorg bakom våra inredningsval. 
En klassisk stil ligger till grund och ger bostäderna en sober 
färgpalett med smakfulla detaljer. Här har du chans att göra några 
kostnadsfria val som gör stor skillnad. Dina val gör du tillsammans 
med din sälj- och kundansvarig, under ett personligt möte där du 
också kan få tips och hjälp att göra dina val. 
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DINA VAL

Inredning kök Inredning kök

Bänkskiva i laminat
Vedum, rak kant

Lucka
Vedum

Diskho
Intra

Köksfläkt
Franke

Bänkskiva i laminat, 
kostnadsfria tillval
Vedum, rak kant

Ferro Grafite, 9483F Chromix Silver, 5002 Dark Charlestone Oak, 2007Marfil Cream, 9477F

Handtag
Vedum

Handtag, 
kostnadsfria tillval
Vedum

31016
rostfritt

31131
krom, knopp

31040
svart lättrat

31201
svart/mässing

Mora MMIX K5
med diskmaskins
avstängning 
Energiklass C

Maja F20, slät vit

Intra Horizon HZ815 
2 hoar, underlimmad i 
laminatbänkskiva 
Passar skåpsbredd 800 mm

Intra Horizon HZ615 
1,5 hoar, underlimmad  i 
laminatbänkskiva 
Passar skåpsbredd 600 mm

Franke 690 HE, vit frontlist

Blandare
Mora armatur

Luckor och lådor med dämpning och fullutdrag.  
Ev. hörnskåp inreds med karusell. Underskåp 
med lådor. Överskåp med takanslutning. Eluttag i 
hörnboxar över bänkskiva.

Bredd 800 mm eller 600 mm enligt lägenhetsritning.

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

Alla bänkskivor är svanenmärkta

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

Stänkskydd Stänkskydd,  
kostnadsfritt tillval

Vit Matt
100x200 mm
med grå fog

Vit Blank
100x200 mm
med grå fog
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Vitvaror kök

Kyl
Electrolux

Frys
Electrolux

Kyl/frys
Electrolux

Induktionshäll
Electrolux

Ugn
Electrolux

Micro
Electrolux

Micro enligt lägenhetsritning

Integrerad diskmaskin
Electrolux

HOI630MF EKB400W
Inbyggnadsugn med 
varmluftsfunktion

EMS17176OW EMS26264OW

EEQ47215L
Ljudnivå 44 dBA
(lucka enligt kök)

ERF4114AOW EUF2745AOW EN3453MOW

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.

Två års garanti 
på samtliga 

vitvaror

Alla vitvaror är svanenmärkta

SV
ANENMÄRKET

1234 5678
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DINA VAL

Inredning badrum Inredning badrum

Bänkskiva i laminat 
Vedum, rak kant

Bänkskiva i laminat, 
kostnadsfria tillval
Vedum, rak kant

Ferro Grafite, 9483F Chromix Silver, 5002 Dark Charlestone Oak, 2007

Handtag  
väggskåp
Vedum

Handtag väggskåp, 
kostnadsfria tillval
Vedum

Duschväggar 
INR

Duschset 
Mora armatur

Tvättställsblandare
Mora armatur

31016
rostfritt

31131
krom, knopp

31040
svart lättrat

31201
svart/mässing

Tvättmaskin 
Electrolux

Torktumlare
Electrolux

Kombinerad tvätt/tork
Electrolux

EW2F2027R1
Energiklass (A+++)

EW2H328R3 EW7W5268E5
Energiklass (A)

INR Linc Angel 
Duschhörna, med glasväggar 90x90 cm
(I extra badrummet i 5 rok är dusch
väggarna 70x90cm), klarglas blank profil

Mora MMIX Shower kit 
Krom, energiklass A

Mora MMIX B5 
Krom, energiklass B

Elektrisk handdukstork
Alterna

Altena Caldo rak
Handdukstork med elpatron 
krom, 800x500 mm

Klinker i bad/wc
Svenska Kakel

Klinker i bad/wc,  
kostnadsfria tillval
Svenska Kakel

City Amsterdam
150x150 mm
med grå fog

City London
150x150 mm
med grå fog

City Bruxelles
150x150 mm
med grå fog

City Oslo
150x150 mm
med grå fog

Kakel vägg Kakel vägg,  
kostnadsfritt tillval

Tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin enligt lägenhetsblad. 

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

Alla bänkskivor är svanenmärkta

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

Alla klinker är svanenmärkta
SV

ANENMÄRKET

1234 5678

Marfil Cream, 9477F

Vit Matt
200x400 mm
med grå fog

Vit Blank
200x400 mm
med grå fog

Spegelskåp
Vedum

Kommod
Vedum

Bas 600 vit
1 spegel, belysning Nittorp led 305 
krom, löst enkelt 230v uttag för 
montage i spegelskåpet. 

Free 615, Maja vit
Kommod med två lådor  
och handtag 31016

I extra WC i 4 RoK ingår kommod och spegel i bredd 40 cm.

Lucka,  
väggskåp
Vedum

Maja F20, slät vit
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Målad vägg Målad vägg, 
kostnadsfria tillval

Vit 
NCS S 0500N

Sandbeige 
NCS S 4005Y20R

Ljusgrå 
NCS S 1500N 

Övriga utrymmen

Ek como
Lamellparkett, 15 mm, 
3stavig ek, mattlackad

City Oslo
300x300 mm
Med fog i mellangrå

DINA VAL

Skjutdörrsgarderob
Vedum

Innerdörrar 
Swedoor

Golv 
Kährs

Easy GW
Slät yta i vit kulör,  
S0500N

Opal Vit
Vita släta dörrar

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

SV
ANENMÄRKET

1234 5678

Klinker i hall
Svenska Kakel

Klinker i hall,  
kostnadsfria tillval
Svenska Kakel

City Amsterdam
300x300 mm
med grå fog

City London
300x300 mm
med grå fog

City Bruxelles
300x300 mm
med grå fog

City Oslo
300x300 mm
med grå fog

Alla klinker är svanenmärkta

SV
ANENMÄRKET

1234 5678
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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 om 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. 

Färg
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.  

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 
inrednings detalj. 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. 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.

Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. Vill man inte 
ha något tungt eller mönstrat kan man istället välja en enfärgad 
som går ton i ton med väggen i ett linnetyg eller en vacker voile. 
För att skapa rymd i rummet placeras gardinen med fördel så högt 
upp i tak som möjligt. Variera med kuddar som lätt går att byta 
efter årstid och humör. Välj inte för liten matta utan låt mattan 
rama in möblemanget. Med mattor kan man också skapa rum i 
rummet. Tavlor är ett trevligt sätt att skapa ett personligt hem. 
Blanda gärna moderna tryck med oljemålningar, foton och äldre 
ramar. Det finns fin konst som inte kostar mycket både på loppisar 
och auktionssajter.

Vem inreder du för?
Man skall inreda för sig själv i första hand. Välj möbler, inredning 
och färger efter vad du tycker om.  Utgå ifrån dina behov i din 
vardag. Inspireras av trender men låt de inte styra dig. Omge dig 
av saker du tycker om och som följt dig sedan tidigare. Om du 
gillar vackra saker, samla dem i ett vitrinskåp så njuter du extra 
av att se dem varje dag. Det skall vara en skön känsla att komma 
hem! 

Lycka till med  
din nya bostad!

Tips och råd när du inreder

ERFARENHET OCH KVALITET
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