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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. 

Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem 
är underbar. I Brf Rabarberlunden bor du i 
Skövdes nya stadsdel, Trädgårdsstaden,  
med närhet till både natur och centrum.  
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 bostäder 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 bostad 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 Brf Rabarberlunden 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!

VÄLKOMMEN

Välkommen till ditt nya hem i Brf Rabarberlunden.  
I broschyren hittar du de många inredningsval som 
du har möjlighet att göra i din nya bostad för att 
skapa ett personligt hem som passar just dig.



Brf Rabarberlunden, Skövde6 Brf Rabarberlunden, Skövde 7

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. 
Det du inte behöver kan med fördel skänkas eller säljas.
Var rädd om din yta och utnyttja den väl, du skall leva här  
och nu.

Sortera och organisera så blir flytten både roligare och 
enklare. Tänk på att stora maffiga möbler kräver utrymme. 
Mindre ytor upplevs 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 fått alternativ till 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 ljuspunk-
ter. 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.

Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. Vill du inte 
ha något tungt eller mönstrat kan du 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 gardinstången med fördel 
i taket. 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?
Du ska inreda för dig 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 ska vara en skön 
känsla att komma hem! 

Lycka till med 
din nya bostad!
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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.

Stopptider för inredningsval
På grund av att huset byggs i etapper och att det på vissa
val är lite längre leveranstid är stopptiden för inredningsvalen
väldigt viktig att hålla. Stopptiden betyder absolut sista 
dag för att kunna göra val och tillval i din lägenhet. Om inte 
tillvalen är gjorda i tid kommer bostaden att utrustas enligt 
grundutförandet.

Kontrollera din beställning
När du har gjort dina inredningsval signerar du elektroniskt  
med Mobilt BankID. Det är viktigt att du går igenom 
beställningen mycket noggrant och kontrollerar att allt  
stämmer innan du signerar. Den signerade beställningen är  
ett bindande avtal.

Priser tillval
Priserna för tillval bifogas i en separat prislista. Samtliga 
priser är inklusive moms och montering. I bostadens pris ingår 
utförande och standardval enligt denna broschyr. Priserna för 
de, eventuellt, tillvalda produkterna är mellanskillnaden på 
standard och tillval samt en administrativ avgift. 

Tillvalsbeställning under 10.000 kronor betalas i samband 
med beställning, och vid tillvalsbeställning över 10.000 kronor 
betalas hälften vid beställning och hälften vid inflyttning. 

Allmänna förutsättningar för val och eventuella tillval
Alla arbeten med val och tillval i lägenheten ska utföras 

av Peab, som är totalentreprenör. Detta för att våra 
garantier och försäkringar ska gälla. Du kan inte själv utföra 
tillvalsarbeten eller anlita en utomstående entreprenör.

Förändringar i sortiment
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 maskiner du valt levereras 
den nya modellen med motsvarande eller förbättrad funktion.  
 
2 års garantitid gäller på vitvaror och vissa tillval. För eventuella 
felaktigheter i produktbeskrivning ansvaras ej. Vi förbehåller 
oss rätten till produktändring med motsvarande eller förbättrad 
funktion. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

Jag hjälper dig att  
göra dina val!
 

Helena Karlsson 
Sälj- och kundansvarig  
0733-371387 
helena.karlsson@peab.se
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Fyra stilar för din nya bostad

Skandinaviskt, lantligt, industriellt eller modernt?  
Dags att ta reda på vilken stil som bäst passar dig. 
Våra fyra olika stilar erbjuder det bästa från två världar  
– där estetik möter funktion och en bredd som gör att du 
lätt ska kunna hitta din hemkänsla!
 
Alla stilar är genomtänkta och har gemensamt att de är 
moderna, byggda i rejäla tåliga material och med smarta 

funktioner. För dig som gillar detaljer, så har du möjlighet att 
genom vårt sortiment, anpassa vissa inredningsdetaljer för 
att förstärka din personliga stil. Välj den stil som tilltalar dig 
bäst eller mixa efter eget tycke och smak. För att hitta den 
röda tråden finns vi som kundansvariga med på hela din resa, 
från ritning till inflyttning!

Läs mer om stilarna på nästa uppslag.

Välj den inredningsstil som  
tilltalar dig bäst eller mixa efter  
din egen smak och stil.

INREDNING

I Brf Rabarberlunden erbjuder vi en stor bredd av inredningsval av hög  
kvalitet. För att göra det enklare för dig har vi tagit fram fyra spännande 
inredningsstilar för ditt nya hem.
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Lantlig stil för ett ombonat hem. I köket harmoniseras vita luckor med fräst profil, knopp-handtag, vitt blankt fasat kakel och en 
ljus bänkskiva med fin skifferstruktur. Vitvaror i vitt och integrerad diskmaskin. Här har vi valt ljusbeige klinker i hall och badrum,  
i övriga bostaden ligger en 1-stavig ekparkett. Kommod i bad får lådfront i matchande stil som köksluckorna och på väggarna sitter 
ett vitt kakel. Tips! Välj material som linne, bomull, detaljer i mässing eller koppar och skärbrädor i trä. Här passar en väggfärg i 
ljusblått bra.

Det här är valet för det stilrena industriella hemmet. I köket möts vitt kvadratiskt kakel och vit bänkskiva med antracitgrå luckor 
och handtag i brunt läder. Rostfria vitvaror ingår som tillval i stilen. Vi har valt svart klinker i hall och badrum som ger en fin 
kontrast till den ljusa ekparketten i övriga bostaden. I badrummet förhöjs stilen genom svarta profiler på duschväggarna. Kommod 
med grå lucka och vitt blankt kakel. Vitmålade väggar i övriga bostaden. Tips! Liva upp paletten med stora gröna växter och låt 
hårda detaljer möta mjuka detaljer, exempelvis i form av svartvita porträtt mot den vita väggen.

Här har vi låtit naturens palett inspirera! En stil som går i lite varmare toner än Skandinavisk. Kök med luckor i varmgrått,  
handtag i mässing och hexagonformat kakel i marmormönster. Det ihop med en mörkgrå bänkskiva ger köket en levande känsla. 
Vitvaror i vitt och integrerad diskmaskin. I hall och badrum ligger ett mörkgrått klinker, i övrigt en vitlaserad ekparkett. Badrummet 
inreds med en kommod i varmgrått och vitt kakel på väggarna. I övriga bostaden går väggfärgen i kalkgrått, du kan även välja en 
behaglig dämpad grön ton. Tips! Detaljer i naturmaterial i alla dess former är välkomna, exempelvis ull, trä och linne.

Inredning i varaktigt vitt med fokus på den moderna, skandinaviska stilen. I köket kombineras de vita släta luckorna
med rostfria handtag, bänkskiva i grått och vitt blankt kakel. Vitvaror i vitt och som tillval finns integrerad diskmaskin. I hall och  
badrum ligger ett praktiskt klinker i matchande ljusgrå nyans och i övriga bostaden en mattlackad ekparkett. Badrummet inreder vi 
med en vit kommod och vitt blankt kakel på väggarna. Tips! Välj textilier i naturnära toner med toner av brunt, grönt och gråblått.  
Dova pastellfärger passar också bra.

Fönster över diskho finns endast i gavelradhus, se planritning. Fönster över diskho finns endast i gavelradhus, se planritning.

INREDNING

INDUSTRIELL 
(TILLVAL)

SK ANDINAVISK 
(GRUNDUTFÖRANDE)

MODERN 
(TILLVAL)

LANTLIG 
(TILLVAL)

• Golv, ekparkett, 3-stav  
• Luckor i kök, vita släta  
•   Bänkskiva i kök, laminat
 Chromix Silver (grå) 
• Klinker i bad, ljusgrå, 15x15 cm 
•   Kommod i bad, slät vit lucka
• Innerdörrar, släta vita

• Golv, vitlaserad ekparkett, 1-stav  
• Luckor i kök, varmgrå släta  
•   Bänkskiva i kök, laminat
 Karusell (mörkgrå) 
• Klinker i bad, mörkgrå, 15x15 cm 
•   Kommod i bad, slät varmgrå lucka
• Innerdörrar, släta vita, massiva

• Golv, vitlaserad ekparkett, 3-stav  
• Luckor i kök, antracitgrå släta  
•   Bänkskiva i kök, laminat Vit 
• Klinker i bad, svart, 15x15 cm 
•   Kommod i bad, vit ramlucka
• Innerdörrar, vita med 1 stor spegel

• Golv, ekparkett, 1-stav  
• Luckor i kök, vita, fräst profil 
•   Bänkskiva i kök, laminat
 Marfil Cream (ljusbeige) 
• Klinker i bad, ljusbeige, 15x15 cm 
•   Kommod i bad, vit lucka, fräst profil
• Innerdörrar, vita med 3 speglar
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Köket – hemmets hjärta
Köket. En plats för matlagning och social samvaro, 
hemmets hjärta. Att koka soppa på en spik är inte längre 
nödvändigt. I ditt kök finns moderna vitvaror från Siemens
och fullutdragslådor för högsta bekvämlighet.

I ditt nya kök kan du laga mat till ditt eget ”Halv åtta 
hos mig”, avnjuta tacos på fredagskvällen eller varför 

Du får ett fullutrustat kök med kvalitativa vitvaror. 
Om du önskar kan du också förändra delar av utseendet 
i köket genom det tillvalsprogram som finns i katalogen 
du håller i din hand. 

Alla kök i Brf Rabarberlunden är utrustade med kyl och frys, 
induktionshäll, inbyggnadsugn, mikrovågsugn, diskmaskin och 

inte ta dina kulinariska upplevelser till nya höjder där bara 
fantasin sätter gränser.

En plats att umgås och trivas
I alla hem i Brf Rabarberlunden är köket en enkel plats att laga 
mat, umgås, vara och trivas i. I grundutbudet ingår fina, släta, 
vita luckor, vitt kakel och bänkskiva i slitstark laminat.  

frihängande fläkt. Som tillval erbjuds integrerad diskmaskin.  
Vi har skapat ett boende för dig som du ska kunna trivas, leva 
och må bra i. Där matlagningen ska gå som en dans och där du 
har allt du behöver inom räckhåll.

Välkommen att titta in i ditt nya kök.
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitrinskåp, tillval
Alla luckor går att välja som vitrinluckor som tillval, i vitt eller kulör.
Vitrinskåp är inklusive belysning och glashyllplan.

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Oavsett kulör har  
luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Fullutdragslådor med 
dämpning som standard. Höjd 2388 mm plus takanslutning.  
Stommar, socklar och täcksidor är vita.

Maja Vit F20
Målad slät

Maja Karin Alice

Karin Vit F20
Målad med ram 
och slät spegel

Alice Vit F20
Målad med fräst profil

Skåpslucka/Lådfront, 
grundutförande
Vedum

Skåpslucka/Lådfront, tillval
Vedum

Alla luckor kan förutom i vitt väljas som tillval i kulörerna nedan. 
Observera att färgerna i tryck kan skilja sig något från verkligheten.

Grå
F44 

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Sandbeige
F79

Havregul
 F87

Skogsgrön
F84

Åskblå med  
frontanpassning

F82

Vitrinlucka syns i bakgrunden på ovan bilder. 
Bredd 400-600 mm alt 800 mm. För information kring möjlig placering av vitrinskåp kontakta kundansvarig.

Inspirationsbild från Vedum (vitrinlucka Alice)
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Som tillval erbjuds pushfunktion på alla överskåp, högskåp samt bänkskåp. 
Handtag monteras stående på luckor och liggande på lådor. cc= avstånd mellan borrhål. 

Anemon, 31016
Rostfritt 
cc 128 mm

Anemon, 31014   
Krom 
cc 128 mm

Anemon, 31019   
Svart 
cc 128 mm

Tistel, 31041 
Antik mässing, lättrad
cc 128 mm 

Tistel, 31040 
Svart, lättrad
cc 128 mm 

Tistel, 31042 
Krom, lättrad 
cc 128 mm 

Akleja, 31202
Krom
cc 96 mm

Skål, 31071
Tenn
cc 64 mm

Tistel, 31127
Svart lättrad
knopp

Lilja, 31118
Krom
knopp

Tistel, 31129
Krom, lättrad
knopp

Vallmo, 31124
Tenn
knopp

Dahlia, 31144
Brunt läder/Krom
knopp

Dahlia, 31146
Svart läder/Krom
knopp

Tistel, 31128
Antik mässing, lättrad
knopp

Akleja, 31203
Mässing
cc 96 mm

Handtag, grundutförande
Vedum

Handtag, tillval 
Vedum

Pushfunktion
erbjuds som

tillval

Inspirationsbild från Vedum (handtag TIstel antik mässing)
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Vedum. Kompositsten, rak kant 30 mm. Bänkskiva på bardisk följer valet på bänkskiva i kök.

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

Alla bänkskivor i laminat är Svanenmärkta
1234 5678

Bänkskiva
i tåligt och

lättskött laminat

Inspirationsbild från Vedum (Carrara Marble)

Black Brazil 6216D
Halvblank yta med svag 
struktur

Calypso London Grey

Carrara Marble 3006
Förstärkt sidenmatt yta

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk  
och naturlig känsla

Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin 
skifferstruktur

Marfil Antico 9478F
Matt yta med fin 
skifferstruktur

Urban Style 3008
Papperslen yta

Chicago Concrete 3010
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Ceramic Antracit 6001
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Natural Hamilton Oak
Modern träyta med tydlig 
halvmatt struktur

Vit W450D
Halvblank yta med svag 
struktur

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

Dark Mountain Oak 4371D 
Matt yta med längsgående 
trästruktur

Bänkskiva, grundutförande 
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Bänkskiva, tillval
Vedum
Laminat, rak kant 30 mm

Oyster Royal Reef
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Bänkbelysning, grundutförande Bänkbelysning, tillval

Mora MMIX K7
Hög semiböjd pip, blank krom 
med diskmaskinsavstängning

Blandare, tillval
Mora Armatur

LED-ljusramplist
Placering under väggskåp

Blandare, grundutförande
Mora Armatur

Mora MMIX K5 
Hög böjd pip, blank krom
med diskmaskinsavstängning

Mora Inxx ll 
Soft mattsvart
med diskmaskinsavstängning

Diskho, grundutförande
Intra

Diskho, tillval
Intra

Intra Horizon HZ815
Underlimmad med 2 stora hoar
utan avställningsyta

Intra Frame 520
Underlimmad med 1 större
ho utan avställningsyta

Diskhon är underlimmad i laminat bänkskiva. 
Om du väljer bänkskiva i komposit som tillval 
kommer diskhon planlimmad.

Underlimmad Planlimmad

Infällda LED-spotlights  
Placering under väggskåp,
dimmer ingår
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Inredning kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vit slät matt
10x20 cm
med ljusgrå fog

Vit slät blank
10x20 cm 
med ljusgrå fog

Vit slät matt
15x15 cm
med ljusgrå fog

Vit slät blank
15x15 cm
med ljusgrå fog

Plaquetas negro, svart matt
10x40 cm
med betonggrå fog

Plaquetas Perla, grå matt
10x40 cm
med grå fog

Norr 01, vit
30x60 cm med grå fog

Norr 02, grå
30x60 cm med grå fog

Norr 03, svart
30x60 cm med betonggrå fog

Talco, 
vit blank fasad
7,5 x 15 cm  
med ljusgrå fog

Piombo,  
ljusgrå blank fasad
7,5 x 15 cm  
med grå fog

Pirite, antracitgrå 
blank fasad
7,5 x 15 cm  
med betonggrå fog

Rame, mörkgrön 
blank fasad
7,5 x 15 cm  
med betonggrå fog

Allt kakel sätts i rak  
sättning med ljusgrå fog  
i grundutförandet. 
Som tillval kan sättning i 
förband väljas och fogfärg 
betonggrå.

Rak sättning, 
grundutförande

1/2 förband, 
tillval

1/3 förband, 
tillval

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Fungerar på plattor 
som är upp till 30 cm 
långa. 

Fungerar på alla typer 
av plattor.

Kakel, grundutförande
Svenska Kakel

Kakel, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Kakel, tillval
Svenska Kakel

Kakel
placeras ovan

bänkskåp

Hexagon Carrara
Granitkeramik, matt 
marmormönster. 
Storlek 5,6x5,6 cm 
med ljusgrå fog
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Vitvaror kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vitvaror utvecklas och förbättras ständigt och därmed kan vitvarumodellerna komma att förändras något från det  
att du köper bostaden 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. För vitvaror gäller 2 års garanti.

Vit
Energiklass A++ 
KS36VVW3P

Rostfri
Energiklass A+++
KS36VAI4P

Integrerad
(lucka enligt övrigt kök)  
Energiklass A++
KI81RAD30

Kyl, grundutförande
Siemens

Frys, grundutförande
Siemens

Kyl, tillval
Siemens

Integrerad kyl, tillval
Siemens

Integrerad kyl, tillval
Siemens

Frys, tillval
Siemens

Vit
Nofrost, energiklass A++
GS36NVW3V

Rostfri
Nofrost, energiklass A++
GS36NVI3V

Integrerad
(lucka enligt övrigt kök) 
Energiklass A++
GI81NAC30

Svart, bredd 60 cm 
EH631BEB1E

Induktionshäll, grundutförande
Siemens

Induktionshäll, tillval
Siemens

Svart, bredd 70 cm
ED777FQC5E

Svart, bredd 60 cm, 1 flexzon
EX675LEC1E

Diskmaskin, grundutförande
Siemens

Diskmaskin, tillval
Siemens

Integrerad diskmaskin, tillval
Siemens

Vit
Bredd 60 cm, ljudnivå 46 dB
energiklass A++
SN436W02KS

Rostfri
Bredd 60 cm, ljudnivå 46 dB
energiklass A++
SN436S02KS

Integrerad
(lucka enligt övrigt kök) 
Bredd 60 cm, ljudnivå 42 dB
energiklass A+++
SN858X04TE
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Vitvaror kök

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Moderna vitvaror
på plats när du 

flyttar in

Inbyggnadsugn, grundutförande
Siemens

Frihängd fläktkåpa, grundutförande
Franke

Mikrovågsugn, grundutförande
Siemens

Mikrovågsugn, tillval
Siemens

Inbyggnadsugn, tillval
Siemens

Vit
3D varmluft
HB517GCW0S

Svart/rostfri
3D varmluft 
HB517GCS0S

Svart/rostfri med pyrolysrengöring
4D varmluft
HB673GCS2S

Vit med pyrolysrengöring
4D varmluft
HB672GCW2S

Vit 
BF555LMW0
(för placering i högskåp)

Svart/rostfri 
BF555LMS0
(för placering i högskåp)

Stil 782-10
Rostfritt stål
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BADRUM

God morgon!
Tänk dig känslan av att komma in i ett nytt, fräscht badrum.
Den känslan kommer att möta dig varje dag i din nya bostad. 

Badrummet är det rum där du både börjar och avslutar
din dag. I Brf Rabarberlunden är badrummen på båda våningar 
utrustade med kommod med lådor och speglskåp för enkel och 

Du kan exempelvis välja handdukstork, badkar, olika färger  
på kommod och spegelskap samt utförande på duschväggar.  
Vi gör allt för att du ska trivas i ditt nya badrum. 
En plats där du får tid för dig själv, förbereda dig för kvällens 
middag, joggingrundan eller bara en helt vanlig dag. 

bekväm förvaring. På väggarna ingår vitt blankt kakel och på 
golvet ligger klinker i ljusgrått, som tillval kan du välja mellan 
flera olika nyanser. 

I vårt tillvalsprogram erbjuder vi möjligheten till ännu mer 
variation av materialvalen i ditt badrum mot en extra kostnad.  

I Brf Rabarberlunden får du även en separat tvättstuga utrustad 
med tvättmaskin och torktumlare. Vi har med andra ord gjort 
allt för att skapa ett hem för dig som du kan trivas i. 

Välkommen hem och välkommen att göra dina personliga val.

Endast vissa gavelradhus har fönster i badrum, se aktuellt lägenhetsblad.
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Inredning wc/dusch, plan 1

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Stilren
inredning

från Vedum

Detaljer
som gör

helheten

Kommod, grundutförande
Vedum

Handtag till kommod, 
grundutförande
Vedum

Handtag till kommod, tillval
Vedum

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Spegel, tillval
Vedum

Kommod, tillval
Vedum

Free Plain, vit F20
Bred 60 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Bas Vitt
Bredd 60 cm, inklusive LED belysning 
Nittorp 305

Billan
Rektangulär 60x75 cm med blank 
aluminium ram och  LED-belysning  
Nittorp 305

Anten
Rund med ljuskant
60 cm i diameter

Lidan
60 x 64 cm med integrerad  
LED-belysning  

Free 615 med grepplist i krom, vit F20
Bred 60 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Free Classic, vit F20
Bred 60 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Free Twist, vit F20
Bred 60 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Alla kommder samt spegelskåp kan förutom i vitt väljas som tillval i kulörerna nedan. 
Observera att färgerna i tryck kan skilja sig något från verkligheten.

Grå
F44 

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Sandbeige
F79

Havregul
 F87

Skogsgrön
F84

59069 Krom
cc 128 mm

590693 Mässing
cc 128 mm

5906970 Svart
cc 128 mm

59059 Krom
cc 128 mm

5905930 Mässing
cc 128 mm

59032 Krom
Knopp

5903230 Mässing
Knopp

5903270 Svart
Knopp
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Inredning wc/dusch, plan 1

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Tvättställsblandare,  
grundutförande
Mora armatur

Duschhörna,  
grundutförande
INR

Duschhörna, 
tillval
INR

Duschhörna, tillval
INR

Tvättställsblandare,  
tillval
Mora armatur

Mora MMIX B5
Krom

Mora Cera B5
Krom

Mora Inxx ll sharp small
Mattsvart

WC-stol, grundutförande
Ifö

WC-stol, tillval
Ifö

Ifö Spira 
Golvstående WC-stol 
42 cm hög

Ifö Spira 
Golvstående WC-stol 
med förhöjd toalettstol, 46 cm

Förhöjd
WC-stol som

tillval

Toalettpappershållare, 
grundutförande 
Byggbeslag

Handdukskrokar, 
grundutförande
Byggbeslag

Base 200 Base 200  
2 krok

Base 200  
4 krok

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

INR Basic Dawson
Raka dörrar i klarglas, 80x100 cm,  
blank profil

INR Linc Angel 
Raka dörrar i frostat glas, 80x100 cm,  
blank profil

INR Linc Angel 
Raka dörrar i klarglas, 80x100 cm,  
svarta profiler

INR Linc Niagara
Svängda dörrar i frostat glas, 80x100 cm,  
blank profil
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Duschkit, grundutförande
Mora armatur

Elektrisk handdukstork, tillval
PAX

Duschkit, tillval
Mora armatur

Mora MMIX Shower kit 
Blandare och duschset, krom

Mora MMIX Shower system kit
Blandare och takdusch, krom

Mora Inxx II Shower system kit
Blandare och takdusch, matt svart

Pax Salsa
540x700 mm, krom

Pax Flex I, 4 armar
560x510 mm, krom

Inredning wc/dusch, plan 1

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

GOLV VÄRME
Som tillval erbjuds  

elektrisk komfortvärme  
i  golv.
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Inredning wc/bad, plan 2

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Kommod, grundutförande
Vedum

Spegelskåp, grundutförande
Vedum

Free Plain, vit F20
Bredd 90 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Bas Vitt
Bredd 90 cm 
inklusive LED belysning Nittorp 505 

Kommod, tillval
Vedum

Free 915 med grepplist i krom, vit F20
Bredd 90 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Free Classic, vit F20
Bredd 90 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Free Twist, vit F20
Bredd 90 cm, 2 lådor,  
inklusive tvättställ i vitt

Alla kommder samt spegelskåp kan förutom i vitt väljas som tillval i kulörerna nedan. 
Observera att färgerna i tryck kan skilja sig något från verkligheten.

Grå
F44 

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Sandbeige
F79

Havregul
 F87

Skogsgrön
F84

Belysning Nittorp 505

Spegel, tillval
Vedum

Billan
Rektangulär 80x72 cm med blank 
aluminium ram och  LED-belysning  
Nittorp 505

Anten
Rund med ljuskant
90 cm i diameter

Lidan
90x64 cm med integrerad  
LED-belysning  

Duschhörna, grundutförande
INR

INR Basic Dawson
Raka dörrar i klarglas, 90x90 cm, blank profil

Tillval duschhörna
lika wc/dusch, plan 1

se sid. 35
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Inredning wc/bad, plan 2

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Badkar, tillval
Alterna

Badkarsblandare och duschset,  
grundutförande vid val av badkar
Mora armatur

Badkarsblandare och duschset,  
tillval vid val av badkar
Mora armatur

Alterna Basic  
Vitt, 3/4 front 
Bredd 70 cm, längd 160 cm

Mora MMIX shower kit  
Duschset och blandare  
med karpip, krom

Mora One Bath och Shower System Kit 
Takdusch med badkarsblandare, krom

Alterna Ovale 1500 
Vitt 
Bredd 70 cm, längd 150 cm

ÖVRIG INREDNING LIK A WC/DUSCH PLAN 1
Gäller både grundutförande och tillval 
 
• Handtag till kommod, sid. 33
• Tvättställsblandare, sid. 34
• Toalettpappershållare och handdukskrokar, sid. 34
• WC-stol, sid. 34
• Duschkit, sid. 36
• Elektrisk handdukstork, sid. 36

GOLV VÄRME
Vattenburen golvvärme ingår i 

grundutförandet i WC/bad plan 2. 
Som tillval erbjuds elektrisk  

komfortvärme i golv.
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Kakel och klinker

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Välj kostnadsfritt
mellan blankt 

eller matt kakel

Kakel vägg, grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv,  
grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv,  
kostnadsfria val
Svenska Kakel

Klinker golv, tillval
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Vit blank
20x40 cm med ljusgrå fog

Vit blank
30x60 cm med ljusgrå fog

Vit matt
30x60 cm med ljusgrå fog

City London, ljusgrå
30x60 cm med grå fog

City Bruxelles, antracite
30x60 cm med betonggrå fog

City Amsterdam, grå
30x60 cm med betonggrå fog

City Oslo, beige
30x60 cm med grå fog

Vit matt
20x40 cm med ljusgrå fog

City London, ljusgrå
15x15 cm
med grå fog

City Amsterdam, grå
15x15 cm
med betonggrå fog

City Bruxelle, antracite
15x15 cm
med betonggrå fog

City Oslo, beige
15x15 cm
med grå fog

Norr 01, vit
15x15 cm
med grå fog

Carrarra,
marmormönster
15x15 cm 
med ljusgrå fog

Norr 03, svart
15x15 cm 
med betonggrå fogNorr 02, grå

30x60 cm med grå fog
Norr 01, vit
30x60 cm med grå fog

Norr 03, svart
30x60 cm med betonggrå fog

Carrarra, marmormönster
30x60 cm med ljusgrå fog

Norr 02, grå
15x15 cm 
med grå fog

Vit matt
10x20 cm
med ljusgrå fog

Vit blank
10x20 cm 
med ljusgrå fog

Vit matt
15x15 cm
med ljusgrå fog

Vit blank
15x15 cm
med ljusgrå fog

Allt kakel sätts i rak  
sättning med ljusgrå fog  
i grundutförandet. 
Som tillval kan sättning i 
förband väljas och fogfärg 
betonggrå. 

Rak sättning, 
grundutförande

1/2 förband, 
tillval

1/3 förband, 
tillval

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Fungerar på plattor 
som är upp till 30 cm 
långa. 

Fungerar på alla typer 
av plattor.

Fondvägg
erbjuds som

tillval

Gäller i wc/dusch, plan 1 och wc/bad plan 2
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Inredning klädvård

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Tvättmaskin, vit
1200 varv/min, kapacitet 7 kg, 
energiklass A+++, -10%
WM12N2C7DN

Tvättmaskin, vit
1400 varv/min, kapacitet 8 kg, 
energiklass A+++, -10%
WM14N2O8DN

Tvättmaskin, grundutförande
Siemens

Tvättmaskin, tillval
Siemens

Takbelysning  
och bänkbelysning  

ingår

Värmepumpstumlare, vit
Kapacitet 7 kg 
energiklass A++
WT45RVC7DN

Värmepumpstumlare, vit
Kapacitet 8 kg,
energiklass A++ 
WT45M28ODN

Torktumlare, grundutförande
Siemens

Torktumlare, tillval
Siemens

Tvättbänkskåp och väggskåp,
grundutförande
Vedum

Lucka Maja, vit slät

Bänkskiva,
grundutförande
Vedum

Vask,
grundutförande
Intra

Vit W450D
Laminat med rak kant

Intra Frame FR 340

Tvättbänksskåp 40 cm
och 2 st väggskåp 80 cm
med bänkbelysning och  
eluttag ingår

UTBUD TILLVAL LUCK A, BÄNKSKIVA & HANDTAG  
• Bänkskiva, tillval lika kök, se sid 20
• Lucka, tillval lika kök, se sid 16 
• Blandare, grundutförande och tillval lika kök, se sid 22
• Handtag till skåp, grundutförande och tillval lika bad, se sid 33

Tillval garderobsskjutdörrar erbjuds framför teknikutrymme, vit släta dörrar. 

Klinker golv,  
grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv,  
kostnadsfria val
Svenska Kakel

Klinker golv, tillval
Svenska Kakel

City London, ljusgrå
15x15 cm
med grå fog

City Amsterdam, grå
15x15 cm
med betonggrå fog

City Bruxelle, antracite
15x15 cm
med betonggrå fog

City Oslo, beige
15x15 cm
med grå fog

Norr 01, vit
15x15 cm
med grå fog

Carrarra,
marmormönster
15x15 cm 
med ljusgrå fog

Norr 03, svart
15x15 cm 
med betonggrå fog

Norr 02, grå
15x15 cm 
med grå fog
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ÖVRIGA YTOR 

Sköna ytor för sköna liv
I Brf Rabarberlunden bor du bekvämt i lugn och trygg miljö  
med närhet till allt för vardagen. Du kan också vara trygg med 
att alla material och detaljer är valda med omsorg för god 
kvalitet, miljö och för att ge ett enhetligt och vackert intryck 
tillsammans.  

I grundutförandet ligger ett vacker mattlackat parkettgolv i ek. 
Ek är en bra grund i ditt hem, ett behagligt naturmaterial som 
skapar en ombonad känsla. Vita väggar, innerdörrarna och 
garderober gör hemmet ljust. Som tillval erbjuds flera olika 
nyanser på både golv och vägg. 
 

Det finns många detaljer i inredningen som hjälper till att skapa 
hemkänsla. Färg på golv och väggar inte minst. För oss är alla 
val i ditt hem lika viktiga. Vi tänker alltid på vem som ska bo 
i bostaden och ställer oss frågan: ”Skulle jag trivas i det här 
hemmet?” Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt väg.
 

Det fina grundutförandet i våra hus ger dig goda förutsättningar 
att skapa ditt egna personliga hem anpassat efter dina idéer och 
din egen inredningsstil.  
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Easy GW 
Slät yta i vit,  
lätt kärna

Style 03
Spegeldörr, vit,  
lätt kärna

Unique 01L
Spegeldörr,  
vit massiv

Unique 01L GW 130
Spegeldörr med fönster, 
vit, massiv

Compact 03
Spegeldörr, vit massiv 
med fräst profil

Innerdörrar, grundutförande
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Samtliga innerdörrar är i kulör NCS 0500-N. 
Dörrfoderär vita fabriksmålade med synlig spik. Trösklar följer valt golv.

Handtag, grundutförande

Hoppe, Stockholm 1140
Aluminium

Golv, grundutförande
Kährs. 15 mm.

Golv, kostnadsfritt val
Kährs. 15 mm.

Golv, tillval
Kährs. 15 mm.

Ek Alba
1-stav, ekparkett,
mattlackad

Ek Pale
3-stav, ekparkett,
vitlaserad

Ek Dusk
3-stav, ekparkett,
rökfärgat, ultramatt, 
borstat

Ek Terra
1-stav, ekparkett, 
rökfärgat, ultramatt,  
bortstat

Ek Verona
2-stav, ekparkett 
mattlackad

Ek Como
3-stav, ekparkett,
mattlackad

Ek Como
3-stav, ekparkett,
blanklackad

Ek Horizon
1-stav, ekparkett,
vitlaserad

Välj kostnadsfritt 
mellan mattlackat 

eller lackat golv

Väggar, grundutförande Väggar, tillval

Alla väggar är målade 
i vit kulör NCS S 0500-N

Målning vägg i valfri NCS-kulör
erbjuds som tillval. Du kan välja
kulör i hela bostaden, ett helt  
rum eller fondvägg.

Golvsockel,
grundutförande

Golvsockel,
kostnadsfritt val

Vit fabrikmålad
NCS 0500N
Med synlig spik

Eklaserad furu
Med synlig spik
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Klinker i hall,  
grundutförande
Svenska Kakel

Klinker golv,  
kostnadsfria val
Svenska Kakel

City London, ljusgrå
30x30 cm
med grå fog

City Amsterdam, grå
30x30 cm
med betonggrå fog

City Bruxelle, antracite
30x30 cm
med betonggrå fog

City Oslo, beige
30x30 cm
med grå fog

Allt klinker sätts i rak sättning i grundutförandet. Övergångströskel följer val av parkettgolv. 

City London, ljusgrå
30x60 cm med grå fog

City Oslo, beige
30x60 cm med grå fog

Norr 01, vit
30x60 cm med grå fog

City Amsterdam, grå
30x60 cm med betonggrå fog

Norr 02, grå
30x60 cm med grå fog

City Bruxelle, antracite
30x60 cm med betonggrå fog

Norr 03, svart
30x60 cm med betonggrå fog

Carrarra, marmormönster
30x60 cm med ljusgrå fog

Klinker i 30x30 cm
erbjuds som tillval i 
sättning 1/2 förband 

eller 1/3 förband

Garderob, grundutförande
Vedum

Lucka Maja, vit slät
Antal och placering enligt planritning

Handtag garderob,
grundutförande
Vedum

Förstärkning av vägg,
grundutförande
Förstärkning av vägg i hall och  
i allrum plan 2, enligt planritning.

Förstärkning av vägg,
tillval
Förstärkning av utvald vägg

Skjutdörrsgarderob i Sovrum 1, tillval
Vedum

Skjutdörrsgarderober, vägg till vägg, dörrarna  
går från golv till tak. 4 vita släta dörrar.
Bild är endast för inspiration.

GARDOBER, TILLVAL

Anemon 31016
Krom, cc 128 mm

Lucka, modell och kulör
Som tillval kan du välja lucka Karin eller Alice, i vitt eller kulör,  
även lucka Maja finns i kulör. Val är lika kök, se sid 16.  
Vid tillval kommer täcksidor i matchande kulör.  

Extra garderob
Möjlighet finns att välja extra garderob, 1-2 stycken till sovrum 2 
och 3 samt 1 garderob till allrum/extra sovrum. 
 
Handtag
Tillval handtag lika kök, se sid 20. Som tillval kan du också välja 
inga handtag alls, garderober lämnas då oborrade.

Toppskåp till garderober
Toppskåp, finns i vitt som tillval.

Skjutdörrar, tillval
Vedum

Spegel, klar
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Inredning övriga ytor

GRUNDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Ge ditt hem
lite extra

myskänsla

Trappa med förråd mellan plan 1 och 2.

Trappa, grundutförande Trappa, tillval

Plansteg och handledare i 
eklaserad furu,
i övrigt vitmålad, tät trappa

Plansteg och handledare i 
vitlaserad furu,
i övrigt vitmålad, tät trappa

Som tillval erbjuds även 
trappa med plansteg och 

handledare i mörklaserad 
furu, i övrigt vitmålad,  

tät trappa

Contura 510G Style Vit Contura 510G Style Svart

Ektrappa, mattlackad,
tät ektrappa med handledare i ek

Fönsterbänk i sten, 
grundutförande

Braskamin, tillval
Contura. Gnistskydd i glas ingår.

Bianco Carrara

BARNSÄKERT HEM, TILLVAL
Har ni småbarn i familjen? Ni i Brf Rabarberlunden blir först ut  
med att erbjudas vårt nya tilläggspaket för en tryggare vardag.
 
Exempel på vad som ingår:
• Trappgrind
• Magnetlås till luckor och lådor
• Skyddsräcke till kamin 
• Klämskydd mm.   
Pris och exakta produkter får du i samband att du gör dina tillval.   
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