SOLHATTEN, KVARNHOLMEN

Inredningsval
för ditt nya hem

INNEHÅLL

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.

INNEHÅLL
Den sköna känslan
Välj bland miljövänliga material
Tips och råd när du inreder
Så gör du dina inredningsval
Kök för alla livets middagar
Inredning kök
Vitvaror kök
Badrummet – en plats för lugn och ro
Inredning badrum
Inredning wc/dusch
Vitvaror badrum
Övriga ytor – hem för bekväma liv
Inredning övriga ytor
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Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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VÄLKOMMEN

Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är
underbar. I Solhatten bor du med ett centralt
läge på Kvarnholmen, i grönskande natur
omgiven av vatten och med Stockholms inlopp
strax utanför dörren. 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 Solhatten 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 i Solhatten.
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.

Välkommen till ditt nya hem!
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NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Välj bland miljövänliga material

ERFARENHET OCH KVALITET

Några av våra leverantörer

I Solhatten bygger vi bostäder med låg energianvändning och låg miljöbelastning till nytta
för dig och kommande generationer. Att bygga för framtiden innebär att välja rätt installationer,
tekniska lösningar och omsorgsfullt välja ut inredningsmaterial av god kvalitet som håller över tiden.
Förutom att Svanenmärka våra nyproducerade bostadsrättslägenheter i Solhatten har vi också 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 Svanenmärkta byggnader. Detta sammantaget bidrar till minskad energianvändning och
miljöpåverkan längs hela värdekedjan.

SIEMENS

VEDUM

K ÄHRS

Vitvaror

Kök

Golv

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.

Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja Skogsgrön)
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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 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.

SWEDOOR

INR

CENTRO

Innerdörrar

Duschdörrar

Kakel och klinker

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.

Solhatten, Kvarnholmen
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ERFARENHET OCH KVALITET

Tips och råd när du inreder
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. Anteckna viktiga mått på höjder och bredder att
ta hänsyn till och bär dem med dig ifall du springer på något kul.
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 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.
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. 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.
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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!

Solhatten, Kvarnholmen
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PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

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 via en
digital tillvalsportal som du kommer att få information om och
inloggningsuppgifter till.

Grundutförande och tillval
Grundutförande ingår i priset för din bostad och bygger på vår
filosofi om att erbjuda stilrena och hållbara produkter.
Du kan sätta din personliga prägel på din nya bostad genom att
välja mellan grundutförande, kostnadsfria val och tillval vilka vi
presenterar i den här broschyren.
Den extra kostnad som tillkommer för tillval utgörs av
mellanskillnaden på det ingående grundutförandet och
tillvalet. I tillvalskostnaden ingår administration, material- och
arbetskostnader samt moms. Vi kommer givetvis att erbjuda
dig möjlighet att få känna och klämma på olika material och
produkter och du kommer att få en separat inbjudan till detta
tillfälle av din kundansvarig.
Stopptid
Stopptid är det datum dina inredningsval ska vara slutförda och
signerade. Stopptiden bestäms utifrån produktionens tidplan
för projektet och är anpassad för att leveranser av material
från våra leverantörer ska komma i rätt tid. Stopptid för just din
bostad framgår i tillvalsportalen. Om du inte gjort dina val i tid
färdigställs bostaden enligt fastställt grundutförande.
Reservation för ändringar i sortimentet
Vi reserverar oss för modell-, färg- och materialbyten och
uppdateringar från våra leverantörer. Våra leverantörer
uppdaterar sitt sortiment med olika intervall och om det blir
aktuellt för någon av produkterna i detta projekt så levereras en
motsvarande eller bättre produkt utan föregående avisering.
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Även vi på Peab Bostad uppdaterar vårt sortiment för att kunna
erbjuda aktuella produkter och det kan hända att vi hinner ta in
några nyheter innan det är dags för dig att göra dina val. Detta
kommer då att framgå i tillvalsportalen.
Försäkring och garanti
Arbeten och installationer ska utföras av Peab som är
totalentreprenör för att våra garantier och försäkringar ska gälla.
Peab åtar sig inte att installera produkter som är köpta privat
eller på annat sätt.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Jag hjälper dig att
göra dina val!
Annika Bergman
Kundansvarig
0733-37 59 64
annika.bergman@peab.se

Solhatten, Kvarnholmen
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KÖK

Bild visar 2 RoK om 52 kvm

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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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, handtag och kakel.
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 Siemens i vitt som grundutförande med induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och frys
alternativt kyl/frys, mikro och integrerad diskmaskin.
Som tillval kan du bland annat välja utförande i rostfritt.

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Lucka Maja, Karin, Alice och Agnes går som tillval att välja i nedan kulörer.

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Mjukstängning ingår i
luckor och lådor. Oavsett kulör har luckorna en vacker, beständig och
lättskött yta. Självklart är det miljövänliga färger utan kadmium och bly.

Luckor, grundutförande
Vedum

Maja Vit F20
Målad slät med
svagt rundad kant

Solhatten, Kvarnholmen

Grå
F44

Antikgrå
F47

Betonggrå
F49

Varmgrå
F58

Åskblå
F82

Skogsgrön
F84

Havregul
F87

Linnebeige
F88

Luckor, tillval
Vedum

Karin Vit F20
Målad med ram
och slät spegel

Alice Vit F20
Målad med fräst profil

Agnes Vit F20
Målad med frästa spår

Linda Ek
Fanerad med massiv,
fasad träkant

Linda Svartbetsad Ek F85
Fanerad med massiv,
fasad träkant

Nora Grå F83
Melaminbelagd lucka
med liggande trästruktur

Dekorsidor, dekorlist, socklar, passbitar och ventilationsgaller följer luckans utförande.
Snickerihöjd 2250 mm plus takanslutning.
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Välj din
favoritfärg!

Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja havregul)
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Handtag, grundutförande
Vedum

Handtag, kostnadsfria val
Vedum

Anemon 31016
Rostfritt
cc 128 mm

Anemon 31014
Krom
cc 128 mm

Pushfunktion
erbjuds som
tillval
Anemon 31019
Svart
cc 128 mm

Handtag, tillval
Vedum

Akleja 31202
Krom
cc 128 mm

Akleja 31203
Mässing
cc 128 mm

Aster 31013
Svart/krom
cc 128 mm

Tistel 31042
Rostfri lättrat
cc 128 mm

Tistel 31041
Antik mässing lättrat
cc 128 mm

Tistel 31040
Svart lättrat
cc 128 mm

Havtorn 31223
Mässing lättrat
cc 160 mm

Havtorn 31222
Rostfri lättrat
cc 160 mm

Havtorn 31221
Svart lättrat
cc 160 mm

Konvalj 31009
Mässing
cc 160 mm

Konvalj 31008
Rostfri
cc 160 mm

Konvalj 31010
Svart
cc 160 mm

Iris 31227
Rostfri
cc 80 mm

Iris 31228
Svart
cc 80 mm

Anemon 31151
Krom
Knopp

Anemon 31148
Rostfrit
Knopp

Anemon 31150
Svart
Knopp

Lilja 31118
Krom
Knopp

Lilja 31117
Svart
Knopp

Tistel 31127
Svart lättrat
Knopp

Tistel 31128
Antik mässing lättrat
Knopp

Tistel 31129
Rostfri lättrat
Knopp

Vallmo 31124
Tenn
Knopp (luckor)

Vallmo 31071
Tenn
cc 64 mm (lådor)

31124 och 31071 väljs i kombination
(går ej att få separat)

Handtag monteras stående på lucka och liggande på låda. cc=avstånd mellan borrhål.
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Inspirationsbild från Vedum (knopp Lilja)
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök

Bänkskiva i laminat, tillval
Vedum
Rak kant 30 mm

Bänkskiva i laminat, grundutförande
Vedum
Rak kant 30 mm
Cento 3016
Matt yta med svag
sandstruktur

Tålig, snygg och
lättskött laminat
Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin
skifferstruktur

Steel Grey
Blankpolerad granit
Zeus Silver 7487D
Yta med svag struktur,
mellan matt och blank

Kings Marble Green 3018
Matt yta med svag
sandstruktur

Nero Assoluto
Blankpolerad granit

Verde Guatemala
Blankpolerad granit

Chicago Concrete 3010
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Bänkskiva i laminat, tillval
Vedum
Rak kant 30 mm

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Vedum
Rak fasad kant, 30 mm

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Karusell 3012
Matt yta med stenstruktur,
viss glans i strukturmönstret

Grey Sonoma Oak 2006
Matt yta med tydlig
trästruktur, rustik karaktär

Marfil Antico 9478F
Matt yta med fin
skifferstruktur

Coral Clay
Kvartskomposit

Frosty Carrina
Kvartskomposit

Royal Reef
Kvartskomposit

Urban Style 3008
Papperslen yta

Dark Mountain Oak 4371D
Matt yta med längsgående
trästruktur

Carrara Marble 3006
Förstärkt sidenmatt yta

Ferro Grafite 9483F
Matt yta med svag stenstruktur och låg reflektion

Turbine Grey
Kvartskomposit

Moorland Fog
Kvartskomposit

Tebas Black
Kvartskomposit
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Ceramic Antracit 6001
Matt yta med en mjuk
och naturlig känsla

Bänkskiva i natursten, tillval
Vedum
Rak fasad kant, 30 mm

Bänkskiva i laminat, kostnadsfria val
Vedum
Rak kant 30 mm

Vit W450D
Halvblank yta med
svag struktur

Marmo Roma 3017
Matt yta med silkeslena
toppar och lite grövre
mönster i botten

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Blandare, grundutförande
Mora Armatur

Diskho, grundutförande
Vedum

Blandare, kostnadsfritt val
Mora Armatur

Underlimmad

Planlimmad

VISSTE DU ATT...

Mora MMIX K5,
krom

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

Mora MMIX K7,
krom

Intra Horizon HZ 815
2 hoar, utan avställningsyta,
underlimmad i laminatbänkskiva.
Passar till skåpbredd 800 mm.

Intra Horizon HZ 615
Passar till skåpbredd 600 mm

Diskhon är underlimmad i laminat
bänkskiva. Om du väljer bänkskiva i
natursten eller kompositsten som
tillval kommer diskhon planlimmad.

Diskho, tillval
Vedum

Blandare, tillval
Mora Armatur

Intra Frame FR520
1 stor ho, utan avställningsyta.
Passar till skåpbredd 600 mm
och 800 mm.
Mora One Miniprofi,
slang i krom/svart

Mora Inxx ll soft,
krom

Mora Inxx ll soft,
polerad mässing

Bänkbelysning LED-list,
grundutförande

Intra Linea 2B740
2 hoar, utan avställningsyta.
Passar till skåpbredd 800 mm.

Mora Inxx ll soft,
matt svart

Samtliga blandare, grundutförande och tillval är med diskmaskinsavstängning

Fläkt, grundutförande
Franke

Intra Linea 710
1 stor ho, utan avställningsyta.
Passar till skåpbredd 800 mm.

Rum för mer än
bara matlagning
Bänkbelysning LED-spotlights,
tillval
Intra Granite
1 stor ho, utan avställningsyta
Passar till skåpbredd 600 mm
och 800 mm.

Franke 692-10
vit med rostfri frontlist
Anpassad längd, inklusive
driver för dimbar belysning
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Infällda LED-spotlights
i belysningsbotten/dekorskiva
(lika utförande som val av
kökslucka) inklusive driver
och dimmer

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning kök
Kakel, grundutförande
Centro

Kakel, tillval
Centro

Kakel, kostnadsfritt val
Centro

Soul Vit blank
10x20 cm
rak liggande sättning
med silvergrå fog

Soul Vit matt
10x20 cm
rak liggande sättning
med silvergrå fog

Kakel monteras i rak sättning i grundutförandet.
Som tillval kan sättning i halvstensförband väljas.
Rak sättning,
grundutförande

1/2 förband,
tillval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Gäller ej storlek
30x60 cm och mosaik.

Kakel, tillval
Centro

C1 Vit blank
15x15 cm
rak sättning
med silvergrå fog

C1 Vit matt
15x15 cm
rak sättning
med silvergrå fog

Fasad Beige
10x30 cm, rak liggande sättning
med grå fog

Paris Vit blank, fasad
10x20 cm
rak liggande sättning
med silvergrå fog

Fasad Gröngrå
10x30 cm, rak liggande sättning
med grå fog

Skärgård Vit
30x60 cm, rak stående
sättning med silvergrå fog

Skärgård Beige
30x60 cm, rak stående
sättning med silvergrå fog

Skärgård Grå
30x60 cm, rak stående
sättning med grå fog

Cararra blank
30x60 cm, rak stående
sättning med silvergrå fog

Cararra matt
30x60 cm, rak stående
sättning med silvergrå fog

Nero Marquinia (svart)
matt marmormönstrad,
30x60 cm, rak stående
sättning med mörkgrå fog

Ceppo Di Gre Beige
30x60 cm, rak stående
sättning med grå fog

Ceppo Di Gre Grå
30x60 cm, rak stående
sättning med grå fog

Ceppo Di Gre Antracite
30x60 cm, rak stående
sättning med mörkgrå fog

Skärgård Svart
30x60 cm, rak stående
sättning med mörkgrå fog

Fasad Antracite, mörkgrå
10x30 cm, rak liggande sättning
med mörkgrå fog

Fasad Mörkblå
10x30 cm, rak liggande sättning
med mörkgrå fog

Vilken stil
passar bäst in
i ditt nya hem?
Cararra Hexagon mosaik, blank
med silvergrå fog
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GRUNDUTFÖRANDE

Vitvaror i kök

Integrerad diskmaskin,
grundutförande
Gäller i 1-2 RoK (< 40 kvm)
Siemens

Grundutförande i vitt

Induktionshäll, grundutförande
Siemens

Integrerad diskmaskin,
grundutförande
Gäller i 2 RoK (> 40 kvm) - 5 RoK
Siemens

Vid integrerade
vitvaror följer lucka
val i kök

Inbyggnadsugn, grundutförande
Siemens
Mikro, grundutförande
Siemens

EH631BEB1E
Ramlös, touch-control

HB517GCW0S
(placering under häll)
Energiklass A

BF525LMW0
(inbyggd i väggskåp)

SR63HX64KE
Bredd 45 cm
Ljudnivå 45dB, energiklass A+

SN636X03AE
Bredd 60 cm
Ljudnivå 46dB, energiklass A++

Integrerad diskmaskin levereras inklusive snickerilucka och handtag lika övrigt kök.

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

Kyl, grundutförande
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

Frys, grundutförande
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

KG36NVWEP
NoFrost
Energiklass A++

KS36VVWEP
Energiklass A++

GS36NVWFV
NoFrost
Energiklass A++
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Senaste vitvarorna på plats när du flyttar in
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.
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TILLVAL

Vitvaror i kök

Kyl, tillval i vitt
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

Frys, tillval i vitt
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

Tillval i vitt och rostfritt

Fina tillval
i både vitt och
rostfritt/svart

Induktionshäll, tillval
Siemens

EH675FEC1E
Ramlös, touch-slider,
steksensor

EX675LEC1E
Comfort design, styrning
med Dual lightSlider, 1 flexzon

EX677LYV5E
Comfort design, styrning
med Dual lightSlider, 2 flexzoner

Inbyggnadsugn, tillval i vitt
Siemens
Mikro, tillval i vitt
Siemens

HB632GCW2S
Varmluftsugn,
energiklass A+

HB672GCW2S
Varmluftsugn med pyrolys,
energiklass A+

Inbyggnadsugn, tillval i rostfritt
Siemens

HB517GCS0S
Varmluftsugn,
energiklass A
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KS36VAWEP
Easy clean,
energiklass A+++

GS36NAWFV
NoFrost,
energiklass A++

BF634LGW1/BF634RGW1

Mikro, tillval i rostfritt
Siemens

HB673GCS2S
Varmluftsugn med pyrolys,
energiklass A+

BF634LGS1/BF634RGS1

Solhatten, Kvarnholmen
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TILLVAL

Vitvaror i kök

Integrerad diskmaskin, tillval i 2 RoK (> 40 kvm) - 5 RoK
Siemens

Tillval i vitt och rostfritt
Kyl/frys, tillval i rostfritt
Gäller i 1-2 RoK
Siemens

Kyl, tillval i rostfritt
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

Diskmaskin,
tillval i 2 RoK (> 40 kvm) - 5 RoK
Siemens

Frys, tillval i rostfritt
Gäller i 3-5 RoK
Siemens

SN65ZX00AE
Bredd 60 cm, ljudnivå 44dB,
energiklass A+++

SN65ZX48CE
Bredd 60 cm, ljudnivå 42dB,
Zeolith-torkning,
energiklass A+++

SN45ZI00AS
Bredd 60 cm, Home Connect,
energiklass A+++

Integrerad diskmaskin levereras inklusive snickerilucka och handtag lika övrigt kök.

Integrerad diskmaskin,
tillval i 1-2 RoK (< 40 kvm)
Siemens

KG36NVIEP
Nofrost,
energiklass A++

Utrustat med
moderna vitvaror
från Siemens
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KS36VFIEV
Easy clean,
energiklass A+++

GS36NVI3V
NoFrost,
energiklass A++

SR65ZX11ME
Bredd 45 cm, ljudnivå 43dB,
energiklass A+++

Solhatten, Kvarnholmen
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BADRUM

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 du kan som tillval välja mellan olika färger
på ditt golvklinker. Inredningen kommer från Vedum, bland
annat en praktisk kommod med lådor i tidlöst vitt. Som tillval
kan du välja mellan olika kulörer och utseenden.
Samtliga lägenheter kommer självklart utrustade med
egen tvättmaskin och torktumlare från Siemens. De mindre
lägenheterna utrustas med kombinerad tvättmaskin/
torktumlare.

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Spegelskåp, tillval
Vedum

Bas 600 mm, Vit F20
Dubbellucka, inklusive
LED-belysning
Nittorp 305

Bas 600 mm, kulör
Dubbellucka, inklusive
LED-belysning
Nittorp 305
Se kulörval på sid 32.
exempel visar F49

WC-stol, grundutförande
Ifö

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.
Kommod, grundutförande
Vedum

Kommod, tillval
Vedum

Kommod och
spegelskåp erbjuds
i kulör som tillval

Free 615 mm, Maja F20 Vit
2 lådor, inklusive tvättställ i porslin

Free 615 mm, Linda Ek
2 lådor, inklusive tvättställ i porslin
(bild avser endast kommod, ej handtag)

Bas 600 mm, Ek
Dubbellucka, inklusive
LED-belysning
Nittorp 305

Spira 6260
med S-lås

Spegel, tillval
Vedum

Kommod och spegelskåp går som tillval att välja i nedan kulörer (gäller ej Ek):

Grå
F44

Antikgrå
F47

Handtag kommod,
grundutförande
Vedum

59069 krom
cc 128 mm

Betonggrå
F49

Varmgrå
F58

Åskblå
F82

Skogsgrön
F84

Havregul
F87

Linnebeige
F88

Handtag kommod, tillval
Vedum

5906920 vit
cc 128 mm

5906930 mässing
cc 128 mm

5906970 svart
cc 128 mm

5905530 svart/mäsing
cc 128 mm

59059 krom
cc 128 mm

5905930 mässing
cc 128 mm

59055 svart/krom
cc 128 mm

Billan 600
Blank aluminiumram med
LED-belysning Nittorp 305 i krom

Anten 720
Rund med LED-ljuskant
(obs, ej dimbar)

Spegelbelysning
Vedum

Spegelbelysning, tillval
Vedum

Nittorp 305 krom, ingår vid
tillval Billan och Anten
59073
krom
Knopp
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5907330
mässing
Knopp

59032
krom
Knopp

5903220
vit
Knopp

5903230
mässing
Knopp

5903270
svart
Knopp

Pixbo svart

Roxen 600 svart metall
Rundade hörn med tunn ram i
mattsvart metall

Lättskött
och fräscht
badrum

*Gäller ej spegelskåp Ek.

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum
På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Duschdörrar, grundutförande
INR

Duschväggar, tillval
INR

LINC Angel, frostat glas
90x90 cm alt. 80x90 cm, anpassat efter
utrymme. Raka dörrar i frostat glas med
blank profil och cirkelgrepp.

INR LINC Angel
Timeless klarglas, tillval
Utförande likt grundutförande.
Timeless® är en permanent ytbehandling
som skyddar mot avlagringar som vatten
och tvålprodukter.
LINC Angel, klarglas
90x90 cm alt. 80x90 cm, anpassat efter utrymme.
Raka dörrar i klart glas med blank profil och cirkelgrepp.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum

Duschkit, grundutförande
Mora Armatur

Duschkit, tillval
Mora Armatur

Mora MMIX Shower kit
Krom/Svart

Mora MMIX Shower system
kit med takdush
Krom/Svart

Mora Inxx ll Shower
system kit
Krom

Mora Inxx ll Shower
system kit
Polerad mässing

Mora Inxx ll Shower kit
Krom

Mora Inxx ll Shower kit
Polerad mässing

Mora Inxx ll Shower kit
Polerad mässing

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Tvättställsblandare,
grundutförande
Mora Armatur

Tvättställsblandare, tillval
Mora Armatur

Mora MMIX B5
Krom med push-down ventil

Mora MMIX Tronic B5
Krom med push-down ventil,
beröringsfri med batteridrift

Mora Inxx ll sharp small
Polerad mässing
med push-down ventil

Elektrisk handdukstork,
grundutförande
LVI

Mora Inxx ll sharp small
Krom
med push-down ventil

Mora Inxx ll sharp small
Matt svart
med push-down ventil

Klädkrokar,
grundutförande
Base

Handdukshängare,
grundutförande
Base

Toalettpappershållare,
grundutförande
Base

2-krok
Krom

4-krok
Krom

Krom

Klädkrokar,
tillval
Base

Handdukshängare,
tillval
Base

Toalettpappershållare,
tillval
Base

2-krok
Svart

4-krok
Krom

Duschkit, tillval
Mora Armatur

Athena S
Mora Inxx ll Shower
system kit
Polerad mässing
Svart
Lättmonterade och självhäftande beslag, överlämnas i samband med tillträdet.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum

Kakel vägg, tillval
Centro

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Kakel vägg,
grundutförande
Centro

Kakel vägg,
kostnadsfritt val
Centro

Välj kostnadsfritt
mellan matt eller
blankt kakel

C1 Vit blank
25x40 cm, rak liggande
sättning med silvergrå fog

Cararra blank
30x60 cm, rak liggande sättning
med silvergrå fog

38

Solhatten, Kvarnholmen

Skärgård Beige
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med silvergrå fog

Skärgård Grå
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med grå fog

Skärgård Svart
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med mörkgrå fog

Ceppo Di Gre Grå
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med grå fog

Ceppo Di Gre Beige
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med grå fog

Ceppo Di Gre Antracite
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med mörkgrå fog

Nero Marquinia (svart)
30x60 cm, rak liggande rak sättning
liggande rak sättning med mörkgrå fog

C1 Vit matt
25x40 cm, rak liggande
sättning med silvergrå fog

Kakel vägg, tillval
Centro

C1 Vit blank
30x60 cm, rak liggande sättning
med silvergrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm, rak liggande rak sättning
med silvergrå fog

C1 Vit matt
30x60 cm, rak liggande sättning
med silvergrå fog

Cararra matt
30x60 cm, rak liggande sättning
med silvergrå fog

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning badrum
På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Klinker golv,
grundutförande
Centro

Klinker golv,
kostnadsfria val
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm
rak sättning
med grå fog

Skärgård Vit
15x15 cm
rak sättning
med silvergrå fog

Skärgård Beige
15x15 cm
rak sättning
med grå fog

Skärgård Svart
15x15 cm
rak sättning
med mörkgrå fog

Ceppo Di Gre Grå
15x15 cm
rak sättning
med grå fog

Ceppo Di Gre Beige
15x15 cm
rak sättning
med grå fog

Ceppo Di Gre Antracite
15x15 cm
rak sättning
med mörkgrå fog

Nero Marquinia (svart)
matt marmormönstrad
15x15 cm, rak sättning
med mörkgrå fog

Cararra matt
15x15 cm
rak sättning
med silvergrå fog

Klinker golv, tillval
Centro
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning wc/dusch

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Spegelskåp, tillval
Vedum

Bas 400 mm, vit F20
Enkellucka, inklusive belysning
Nittorp 305 LED i krom

Bas 400 mm, kulör
Enkellucka, inklusive belysning
Nittorp 305 LED i krom

Spegel, tillval
Vedum

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Kommod, grundutförande
Vedum

Kommod, tillval
Vedum

Eluttag på vägg vid
sidan av spegelskåp

Free 415 mm, Maja F20 Vit
1 lucka, inklusive tvättställ i porslin

Bas 400 mm, Ek
Enkellucka, inklusive belysning
Nittorp 305 LED i krom

Billan 400
Blank aluminiumram,
inklusive belysning
Nittorp 305 LED i krom

Free 415 mm, Linda Ek
1 lucka, inklusive tvättställ i porslin
Nittorp 305 krom

Kommod och spegelskåp går som tillval att välja i nedan kulörer (gäller ej Ek):

Duschdörrar, grundutförande
Vedum
Grå
F44

Antikgrå
F47

Betonggrå
F49

Varmgrå
F58

Åskblå
F82

Skogsgrön
F84

Havregul
F87

Duschdörrar, tillval
Vedum

Linnebeige
F88

ÖVRIG INREDNING LIK A BADRUM
• Tvättställsblandare, sid 36
• Toalettpappershållare, sid 36
• Klädkrokar och handdukshängare, sid 36
• Duschblandare och duschset, sid 37
• WC-stol, sid 33
• Kakel, sid 38-39
• Klinker, sid 40
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SEPARAT WC
Grundutförande och tillval enligt nedan
• Tvättställsblandare, sid 36
• Toalettpappershållare, sid 36
• Klädkrokar, sid 36
• Kommod, sid 32
• Spegelskåp, sid 33
• WC-stol, sid 33
• Kakel, sid 38-39
• Klinker, sid 40

LINC Josephine
Timeless klarglas, tillval
Utförande likt grundutförande.
Timeless® är en permanent ytbehandling
som skyddar mot avlagringar som vatten
och tvålprodukter.
LINC Josephine klarglas
Svängd enkeldörr, bredd 880,
i klart glas med blank profil

LINC Josephine frostat glas
Svängd enkeldörr, bredd 880,
i frostat glas med blank profil

Solhatten, Kvarnholmen
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning tvätt

Väggskåp, grundutförande
Vedum

Eluttag ingår i
hörnbox under
väggskåp

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.
Här ser du också om det är tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin som ingår.

Tvättmaskin, grundutförande
Siemens

Tvättmaskin, tillval
Siemens

Kombimaskin, grundutförande
Siemens

Lucka Maja Vit F20
med push-öppning.
60x70 cm, antal enligt
lägenhetsritning.
Placeras ovan tvättmaskin
och torktumlare
alternativt kombimaskin.

I lägenheter med separat tvättrum är vägg målad vit i NCS S 0500-N
och klinker är lika badrum.

WM12N2O2DN
Kapacitet 7 kg,
energiklass A+++

WM14N2O3DN
Kapacitet 8 kg,
energiklass A+++

Torktumlare, grundutförande
Siemens

Torktumlare, tillval
Siemens

WD14U5O1SN
Kapacitet tvätt/tork 10/6 kg,
energiklass A

Utrustat
för en bekväm
vardag

WT45RHC7DN
Kapacitet 7 kg,
energiklass A++

Bänkskiva, grundutförande
Vedum

Bänkskiva, tillval
Vedum

Vit W450D
Bänkskiva av laminat ovan
kombinerad tvätt och tork.

Marfil Cream 9477F

Chromix Silver 5002

Ferro Grafite 9483F

Cento 3016

Marmor Roma 3017

Urban Style 3008

WT45M28ODN
Kapacitet 8 kg,
energiklass A++

Tvättmaskin och torktumlare kan skifta plats med varandra
mot uppställning på ritning.
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ÖVRIGA YTOR

Hem för bekväma liv
I Solhatten har vi satsat på att skapa
moderna och välplanerade hem,
alla med sköna utemiljöer.
Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående
mattlackad vitpigmenterad ekparkett på golven och
vitmålade väggar. Som tillval kan du välja bland olika
utföranden på golv.
Bra förutsättningar
Innerdörrarna kommer släta vita som grundutförande och
likaså skjutdörrsgarderoberna är vita. Som tillval kan du välja
skjutdörrar med spegelglas eller melamin med
betonglook. Det fina grundutförandet i våra bostäder ger
dig goda förutsättningar att skapa ditt personliga hem.

Lättmöblerade
ytor och ljus
inredning
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Golv, grundutförande
Kährs, ekparkett 15 mm

Golv, kostnadsfritt val
Kährs, ekparkett 15 mm

Golvsockel,
grundutförande

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Ek Taranto
3-stav, mattlackad vit

Ek Como
3-stav, mattlackad natur

Vit, slät
Fabriksmålad i
NCS S-0500-N,
geras i hörn.

Golv, tillval
Kährs, ekparkett 15 mm

Svanenmärkt
golv från Kährs
Easy GW
Slät yta,
lätt kärna

Stable GW
Massiv slät med
ljudisolerad kärna

Unique 01L vit
Massiv spegeldörr med
ljudisolerad kärna

Style 03 vit
Vitmålad
spegeldörr

Ek Alba
1-stav, mattlackad

Ek Alloy
3-stav, mattlackad
gråbrun

Ek Vigo
1-stav, mattlackad vit

Ek Palazzo Rovere
3-stav, lackad mönstrad

Ek Palazzo Bianco

3-stav, mattlackad
mönstrad

Ek Crisp
1-stav, mattlackad
borstad vit

Ek Cinder
1-stav, mattlackad askgrå

Ek Horizon
1-stav, ultra mattlackad

Ek Terra
1-stav, ultra mattlackad

Karm och foder fabriksmålade i vitt. Foder geras i hörn.

Trycke,
grundutförande

Hoppe Stockholm
Rostfri look

Kapphylla,
grundutförande

BB 82
Vit/Krom
Placering enligt bofaktablad

Vägg, grundutförande
Vitmålat på alla väggar

NCS S 0500-N
Glans 7

Möjligt att
göra tillval på
väggkulör
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Ek Dusk
3-stav, ultra mattlackad
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor

Inredning i skjutdörrsgarderober och klädkammare, grundutförande
Vedum

Hylla
Skjutdörrsgarderober,
grundutförande
Vedum

Skjutdörrsgarderober,
tillval
Vedum

Opal Vit
Melamin "Bas" med aluminiumprofil.
Placering enligt bofaktablad.

Opal spegelglas
Klarglas och aluminiumprofil.
2 alt. 4 dörrar.

Garderober, grundutförande
Vedum

Lucka Maja F20 vit, målad slät mdflucka med vit stomme, vit sockel.

Linneskåp, grundutförande
Vedum

Lucka Maja F20 vit, målad slät mdflucka med vit stomme, vit sockel.

Garderober, linneskåp och städskåp – antal och placering enligt bofaktablad.
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Bärlist
Hängskena

Opal Betong
Melamin"Exklusiv" och
aluminiumprofil. 2 alt. 4 dörrar.

Städskåp, grundutförande
Vedum

Lucka Maja F20 vit, målad slät mdflucka med vit stomme, vit sockel.

Inredning Pelly:
Bärlist, hängskena, klädstång och hylla
Smidigare förvaring med påbyggnadssystem.
Vi sätter upp grunden som du sedan kan bygga på och forma så att det passar dina behov.
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GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Inredning övriga ytor
Klinker i hall, tillval
Centro

Skärgård Grå
30x60 cm, rak sättning med grå fog

Skärgård Beige
30x60 cm, rak sättning med silvergrå fog

Skärgård Vit
30x60 cm, rak sättning med silvergrå fog

Skärgård Svart
30x60 cm, rak sättning med mörkgrå fog

Ceppo Di Gre Grå
30x60 cm, rak sättning med grå fog

Ceppo Di Gre Beige
30x60 cm, rak sättning med grå fog

Ceppo Di Gre Antracite
30x60 cm, rak sättning med mörkgrå fog

Nero Marquinia (svart)
matt marmormönstrad, 30x60 cm,
rak sättning med mörkgrå fog

Stegljudsdämpning samt övergångslist mellan parkett och klinker ingår
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