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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 reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är 
underbar. I Brf Sergeanten 1914 bor du i Borås 
nya stadsdel Regementsstaden, med naturen 
runt hörnet och närhet till 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 lägenheter där man kan leva och bo. Vi 
har också tagit fram en inredning och standardutförande 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 Brf Sergeanten 1914 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 Sergeanten 1914.  
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.
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Hur vill du ha ditt nya hem?

INREDNINGSKONCEPT

Vi tycker att det är viktigt att du får vara med och påverka hur ditt nya hem 
ska bli. Det är så du får ett hem som du verkligen trivs i. Och det är så du lyfter 

ditt boende till nya höjder. Du har massor av spännande valmöjligheter när 
det gäller inredningsdetaljer – det kommer du att upptäcka när du  

bläddrar i den här broschyren.

Våra inredningskoncept
Vill du ha inspiration? Då får du god hjälp av våra fyra inredningskoncept. 

De är framtagna av våra inredare och bygger på noggrant utvalda kombinationer 
av material och inredningsdetaljer. Varje koncept är unikt – du får ett enhetligt 

intryck med hjälp av komponenter som passar väldigt bra ihop. 

Inredningskoncepten heter Tidlös, Genuin, Solid och Kontrast. Här till höger 
kan du läsa om dem och få en känsla för deras individuella karaktärer. 

Mer inspiration
Hur blir köket med Tidlös? Badrummet i Genuin? I Tillvalsportalen 

kan du se hur de fyra inredningskoncepten faktiskt ser ut i en bostad. 
Testa dig fram i olika miljöer. Enkelt och inspirerande. 

Inspireras av våra 
inredningskoncept 

i Tillvalsportalen

Tidlös
Valet för dig som gillar ett lite stramare formspråk med drag av 
klassisk nordisk form. Naturliga material och mjuka färger ger 
en ombonad känsla. Släta luckor i trä. Golv i vitpigmenterad 
ekparkett. Ett inredningskoncept som håller i längden.

Solid
Enkla linjer och en lugn, harmonisk färgskala. Släta skåpluckor, 
rostfri diskho och blandare. På golvet ligger vitpigmenterad 
borstad parkett. Perfekt för dig som trivs med en enhetlig stil 
där allt matchar in i minsta detalj.

Genuin
För dig som trivs med naturliga material och en något  
dovare färgskala. Parkettgolvet är sobert gråbrunt och matchar 
skåpluckor och bänkskivor. Stilen följer med in i badrummet där 
golvet har grå kalkstensklinker. Här kommer du att trivas.

Kontrast
Ett inredningskoncept med temperament. Mörka färger 
kombineras med ljusa, läder med krom. Du får en dynamisk 
och levande bostad – hela vägen från ekparketten på golvet 
till de eleganta skåpluckorna och de mattsvarta blandarna.

• Mjuka färger med naturlig känsla
• Köksluckor i trä
• Grå bänkskiva följer med upp som stänkskydd
• Diskreta rostfria handtag
• Rostfria inbyggda eller integrerade vitvaror
• Vitpigmenterad parkett i 1-stav
• Badrum med trädetaljer
• Terazzoutseende på plattor golv och vägg
• Kromade blandare

• Enkla linjer med minimalistiskt uttryck
• Släta luckor
• Minimalistiska detaljer och beslag
• Bänkskiva följer med upp på väggen som stänkskydd
• Rostfria inbyggda eller integrerade vitvaror
• Vitpigmenterad parkett i 1-stav
• Badrum med storformat kakel
• Mörk granitkeramik på golv
• Diskret rund spegel
• Kromade blandare

• En tydlig kulör
• Handtag i läder och krom
• Smala stående kakelplattor som stänkskydd
• Ljus bänkskiva
• Rostfria inbyggda eller integrerade vitvaror
• Svart eller rostfri diskho
• Ekparkett i 1-stav med rustik stil
• Badrum med marmormönster på golv och vägg
• Diskret planspegel
• Svarta blandare

• Dova kulörer med klassiska inslag
• Luckor med spegel
• Bänkskiva med marmormönster
• Klassiska detaljer och beslag
• Kakel i halvförband
• Rostfria inbyggda och integrerade vitvaror
• Gråbrunpigmenterad parkett
• Kalksten utseende på plattor golv
• Kromade blandare 
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NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID ERFARENHET OCH KVALITET

Några av våra leverantörer

Marbodal i Tidaholm har skapat 
närproducerade kök för livets alla 
tillfällen sedan 1924. Att Marbodals kök är 
närproducerade innebär att man bidrar 
till ett hållbart samhälle, exempelvis i 
form av kortare och mer effektiva frakter. 
Flertalet av Marbodals kök har även 
Svanenmärkta stommar och köksluckor.

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. 

Svenska kakel startades 1977 och har 
idag butiker och utvalda återförsäljare 
från norr till söder. Kakel/klinker  
importeras från ledande tillverkare  
världen över, med tonvikt på Europa. 
Kraven är höga gällande miljö och håll-
barhet och ledorden Kvalitét – Kunskap 
– Service ger dig som kund trygghet. 

Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) strävar 
efter att vara branschledande inom 
miljövänliga metoder och produkter. För 
att utveckla mer miljövänliga produkter 
har de antagit principer för återvunnet 
material samt förnybar energi och 
hämtar i allt större utsträckning material 
från hållbara källor.

Kährs har jobbat med trägolv i mer än  
150 år och är idag en av de äldsta 
tillverkarna av trägolv och parkett i 
världen. Första tillverkaren som blev 
ISO-certifierad och sedan 2014 har Kährs 
Svanenmärkt över 150 golv. Företaget 
strävar alltid efter den mest naturvänliga 
produktionsprocessen.

MARBODAL K ÄHRS

SWEDOOR INR SVENSK A K AKEL
Innerdörrar

Kök

Duschdörrar och badrumsinredning

Golv

Kakel och klinker

Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med  
låg energianvändning och låg miljö belastning till  
nytta för dig och kommande generationer. 

Välj bland miljövänliga material

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 Brf Sergeanten 
1914 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 många Svanenmärkta 
och energibesparande produkter i vår inredningskatalog som  
sammantaget bidrar till minskad energianvändning och 
miljöpåverkan längs hela värdekedjan.

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.

ELECTROLUX
Vitvaror
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Det ska vara en  
skön känsla att  

komma hem!

ERFARENHET OCH KVALITET

Planera
Kom ihåg att du inreder för dig och dina behov. Fundera på 
vilken stil du trivs med och vad som är viktigt för dig. Inspiration 
kan du få av inredningsprogram, sociala medier och magasin. 
Det bästa är nog trots allt att utgå från dig själv, din smak och 
ditt liv. 

Sortera
Om du sorterar och organiserar före flytten så blir den både 
roligare och enklare. Hur mycket ska du ta med dig? Vilka saker 
gillar du mest? Vad kan du sälja eller skänka bort? Några grejer 
kan du säkert ge nytt liv genom att använda dem på nya sätt.

Harmoni
Att ha en röd tråd är ett smart sätt att variera inredningen 
men ändå få den att hänga ihop. Det kan vara en färg som 
återkommer eller en speciell typ av material som du gillar. 
Ha koll på viktiga mått ifall du springer på en matchande 
möbel eller något annat kul.

Färg
Låt dig inspireras av världens alla kulörer. En färg kan sätta 
stämningen i ett helt rum. Men den kan också lyfta fram något 
helt annat. En ljusgrå nyans på väggarna kan till exempel 
framhäva de vita snickerierna. Lek med färgerna. Du kan  
alltid måla om.

Belysning
Det är lätt att glömma hur viktigt det är med rätt belysning 
i ett hem. Ett tips är att försöka hitta rätt mix mellan 
allmänbelysning, punktbelysning och stämningsbelysning. 
Då får du med de viktiga delarna. Och vackra lampor är ju  
även en lysande inredningsdetalj.

Möbler
Tänk på att mindre ytor känns rymligare med nättare möbler. 
Och omvänt: har du gott om plats kan du låta soffan ta för sig 
ordentligt. Saknar du några möbler som ger bostaden det lilla 
extra lyftet? Glöm inte att du kan göra riktigt fina fynd i second 
hand-butiker. Patina får du 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 ska 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 ska vara en skön känsla att komma hem! 

Tips och råd när du inreder
Att inreda en ny bostad kan vara något av det roligaste som finns. 
Men innan du börjar kan det vara bra att tänka lite på hur du vill ha det. 
Här kommer några tips som ger dig hjälp på vägen.
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Gör dina inredningsval enklare
Det är du som ska bo i din nya bostad, självklart får du sätta din 
personliga prägel på den. Det gör du i Tillvalsportalen. Där ser du 
vad som ingår, vilka val du kan göra och vad de kostar. Det är enkelt 
att testa olika inredningsalternativ. Så prova dig fram i lugn och ro.

Bostadens standardutförande ingår i priset och bygger på 
arkitektens och inredarens tankar. Vi förstår om du är nöjd 
med standardutförandet, men om du vill så kan du göra flera 
spännande tillval så att din bostad passar just dina behov och 
din personlighet. De inredningsval som finns kan du läsa om i 
den här broschyren och i Tillvalsportalen.

När det börjar bli dags att göra inredningsval bjuder vi in  
dig till en gemensam inredningsträff med genomgång av 
Tillvalsportalen. Du får då tala med vår Sälj- och Kundansvarige 
som går igenom inredningsvalen tillsammans med dig och 
förklarar hur processen kommer att gå till. 

Det är i Tillvalsportalen du gör dina val. Här kan du testa tillval 
i 3D-miljö och se hur de passar ihop med varandra. Du ser 

också vad de kostar. Vi skickar ett e-postmeddelande med en 
aktiveringslänk. Sen är det bara att börja inreda!

När du har färdigställt dina inredningsval och kontrollerat att 
allt stämmer är det dags att lägga din beställning. Du slutför din 
order i Tillvalsportalen genom att signera med BankID.

Behöver du hjälp med Tillvalsportalen?
Om du vill prata med någon om dina val så kan du naturligtvis 
alltid ta kontakt med någon av våra Sälj- och kundansvariga. De 
finns här för att svara på dina frågor. Du kan också ställa frågor 
under Kontakta oss i Tillvalsportalen, så återkommer vi till dig 
så snart vi kan. 

DIN PERSONLIGA BOSTAD

Bra att veta

Använd en uppdaterad webbläsare när du loggar in i 
Tillvalsportalen. Vi rekommenderar Google Chrome,  
Safari och Mozilla Firefox.

Priserna i Tillvalsportalen är skillnaden mellan standard-
utförande och de tillval du gör. Moms och arbetskostnad 
ingår i alla priser. Vi åtar oss inte att installera produkter 
köpta av någon annan än Peab Bostad.

Gör dina val i tid. Stopptiden bestäms utifrån projektets 
tidplan så att din bostad ska hinna bli färdig på utsatt tid. 
Du ser din stopptid i Tillvalsportalen. Om vi inte fått dina 
val i tid färdigställs bostaden i standardutförande.

Kom ihåg att din beställning är bindande (den upprättas 
mellan dig som köpare och Peab Bostad). Det betyder att 
du kan bli betalningsskyldig för beställda tillval även om 
du inte fullföljer köpet av bostaden.

För eventuella tillval betalar du en handpenning på  
50 % av kostnaden när du gör dina tillval. Resterande  
50 % betalas innan tillträde. Om summan av kostnaderna 
för dina tillval är lägre än 10 000 kr betalas istället hela 
beloppet inom 30 dagar.

Vi reserverar oss för modell-, färg- och materialbyten samt 
eventuella förseningar från leverantörer och eventuella 

felaktigheter i vitvaruleverantörens produktbeskrivning. 
Vitvaror kan uppgraderas till en modell med motsvarande 
eller förbättrad funktion utan föregående avisering. Detta 
beror på att leverantörer uppgraderar sina produkter med 
varierande intervall.

Arbetet ska utföras av Peab som är totalentreprenör för att 
våra garantier och försäkringar ska gälla. Detta gäller såväl 
för standardutförande som för eventuella tillval.

Jag hjälper dig att 
göra dina val!

Jennifer Persson
Sälj- och Kundansvarig 
073-333 91 09
jennifer.persson@peab.se

Peab Bostad reserverar sig för tryckfel och att produktbilder kan 
avvika från verklig utformning. Peab Bostad förbehåller sig också 
rätten till förändringar på grund av exempelvis förändring av 
modellbeteckningar, utbud från leverantör eller utbud i sortimentet. 
Förändringar av denna art föranleder ej heller möjlighet till något 
ersättningsanspråk från köparen.

Exempel på Tillvalsportalen, där du väljer tillval i 3D-miljö.
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Kök för livets alla 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. 

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 

I standardutförandet ingår släta vita luckor, vitt kakel och  
bänkskiva i slitstarkt laminat.  
 
Du får ett fullutrustat kök med kvalitativa vitvaror. Alla hem  
i Brf Sergeanten 1914 är utrustade med kyl och frys alternativt  
kombinerad kyl/frys, induktionshäll, helintegrerad  
diskmaskin, inbyggnadsugn och mikro.
  

vi ofta umgås med familj och vänner eller bjuder in till 
gemensam matlagning inför parmiddagen. Här finns gott om
utrymme att fylla köket med mycket mer än bara tillagning.  
 
Det känns därför viktigt att du får sätta din egen prägel i köket, 
vilket du kan göra genom att exempelvis välja mellan olika stilar 
på luckor, handtag och kakel. Köksleverantör är Marbodal.

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.

KÖK
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Luckor, tillval
Marbodal

Inredning kök
Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Oavsett kulör har  
luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Fullutdragslådor och 
luckor med dämpning ingår i standardutförandet. Stommar, socklar  
och täcksidor är vita. Skåpshöjd S = 2278 mm med takanslutning.

Luckor, standard
Marbodal

Luckor, tillval
Marbodal

Lindö Frost 
Spegellucka av  
19 mm MDF, vitmålad

Ramsvik massiv Ek
Eklucka med massiv 
ram och fanerad spegel

Arkitekt Plus Frost
Slät lucka av 19 mm MDF 
med svagt rundad kant

Form Frost
Ramlucka av MDF

Arkitekt Plus Faner Ek
Slät fanerad lucka med 
svagt rundad kant

Arkitekt Plus Ek Svartbets 
Slät ekfanerad lucka med 
svagt rundad kant

Viken Frost 
Slät lucka av vitmålad MDF 
med integrerat fräst grepp

Viken Åska 
Slät lucka av MDF med 
integrerat fräst grepp,
målad i mellangrå kulör

Malevik Ljus 
Slät lucka av MFC med 
liggande trästruktur  
i ljus kulör

Malevik Brun 
Slät lucka av MFC med 
stående trästruktur i 
mörk kulör

För kulörval
på luckor se

nästa sida

Moln
S 2500-N

Granit
S 7500-N

Lin
S 2005-G10Y

Bark
S 7005-Y20R

Tall
S 5005-G50Y

Åska
S 5500-N

Sand
S 2005-Y20R

Hav
S 8005-R80B

Frö
S 4502-Y

Lucka Arkitekt Plus, Form och Lindö går som tillval att välja i nedan kulörer:

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

Uppställning av köksskåp, standardutförande och tillval
Standarduppställning av köksskåpen framgår av ritningen från Marbodal som du får på det stora inredningsmötet
som hålls innan arbetet med tillvalen drar igång. Tyvärr har vi inte möjlighet att flytta några installationer.
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Inredning kök

*Som tillval erbjuds push to open-funktion för handtagslösa luckor. Kombineras med handtag/knoppar på bänkskåp.
Handtag monteras stående på luckor och liggande på lådor. cc= avstånd mellan borrhål.

Solo, rostfri look
cc 128 mm

Solo, krom
cc 128 mm

Lounge, krom
cc 128 mm

Tradition, antik look
cc 96 mm

Tradition, borstad
cc 96 mm

Tradition, mattsvart
cc 96 mm

Oval, antik look
Knopp

Oval, mattsvart
Knopp

Point, krom
Knopp

Point, mässing
Knopp

Point, rostfri look
Knopp

Oval, borstad
Knopp

Solo, mässing
cc 128 mm

Solo, svart
cc 128 mm

Solo, vit
cc 128 mm

Handtag, standard
Marbodal

Handtag, tillval
Marbodal

Handtag, tillval
Marbodal

Lounge, mässing
cc 128 mm

Lounge, krom/svart läder
cc 128 mm

Lounge, krom/brunt läder
cc 128 mm

Inspirationsbild från Marbodal (Marmorknopp)

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Brohult, svart/svart trä
cc 128 mm

Pik, rostfri look
cc 128 mm

Ram, borstad stål
cc 40 mm

Marmorknopp grön
Rostfri fot

Marmorknopp
Rostfri fot

Solliden, svart
Knopp

Brohult, krom/svart trä
cc 128 mm

Skålen, antik
cc 64 mm

Skålen, borstad
cc 64 mm

Skålen, mattsvart
cc 64 mm

Som tillval erbjuds 
push to open- 

funktion*
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Inredning kök

Tåligt, snyggt och 
lättskött laminat

Bänkskiva i laminat, standard
Marbodal. Höjd 30 mm, rak kant.

Bänkskiva i laminat, tillval
Marbodal. Höjd 30 mm, rak kant.

Delaware stone

Alla bänkskivor i laminat är Svanenmärkta

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

Inspirationsbild från Marbodal

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Furu Vit Frost

Grå Betong

Vit Rå Betong Svart Mocka

Gomera

Perito Ljus

Perito Mörk Rostig Metall

Rustik Ljus

Caprice

Marmor 

Ferro Grafit

Kol SvartEk

Delano OakBordeaux Oak

Mörkgrå Kvarts

Mörk Metall

Zeus Antracite

Ek Karbon

Bourgogne

Ek Block

Skiffer Rustik Virrvarr Ljusgrå

Bänkskiva i kompositsten, tillval
Marbodal. Tjocklek 30 mm.

Bänkskiva i natursten, tillval
Marbodal. Tjocklek 30 mm.

Iceland

Venato Grigio

Bianco

Venato Bianco

Beach Clay Beach Grey

Grå Bohus

Tebas Nebula Venato Scuro
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Inredning kök
Diskbänk, standard
Intra. Se lägenhetsblad för att veta vilken ho som ingår i din bostad.

Diskbänk, tillval
Intra

Mora Inxx ll soft, mattsvart
Hög böjd pip och
diskmaskinsavstängning

Intra Horizon HZ815
2 hoar

Blandare, tillval
Mora

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

Underlimmad Planlimmad

Intra Horizon, HZ615
1,5 hoar

Intra Linea 7140
1 stor ho. Detta val är endast möjligt 
om du har ett 800 mm diskbänkskåp.

Behaglig
belysning under

väggskåp

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Intra Linea 5040
1 ho, för skåpsbredd 
minst 600 mm

Intra Omnia 600SF
1 ho, för skåpsbredd 
minst 600 mm

Bänkbelysning, standard
Marbodal

Bänkbelysning, tillval
Marbodal

LED-profil i aluminium
Placering under väggskåp

Spotlights
Infällda ledspotlights med dimmer.  
Placeras på undersidan av väggskåp,  
antal beroende på kökstyp

Mora Inxx ll soft, krom
Hög böjd pip och
diskmaskinsavstängning

Mora Inxx ll sharp, krom
Hög rak pip och
diskmaskinsavstängning

Mora Inxx ll sharp, mattsvart
Hög rak pip och
diskmaskinsavstängning

Energieffektiva 
blandare från 

Mora

Blandare, standard
Mora
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Inredning kök

Allt kakel sätts i rak  
sättning med fog Ljusgrå 
Sopro 16 i standard-
utförandet. 

Som tillval kan sättning i 
förband väljas samt fogfärg 
Grå Sopro 15 eller Betong-
grå Sopro 14.

Rak sättning, 
standard

1/2 förband, 
tillval

1/3 förband, 
tillval

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Fungerar på plattor 
som är upp till 300 mm 
långa (ej hexagon). 

Fungerar på alla typer 
av plattor (ej hexagon).

Vit slät blank
100x200 mm

Vit slät blank
100x300 mm

Vit slät matt
100x300 mm

Vit slät matt
100x200 mm

Kakel, standard
Svenska Kakel

Kakel, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Vit slät matt
150x150 mm

Vit slät blank
150x150 mm

CE.SI Nero
svart blank
100x200 mm

CE.SI Torba 
mörk antarcitgrå, 
fasad
75x150 mm

CE.SI Talco 
vit blank, fasad
75x150 mm

CE.SI Perla
grå blank
100x200 mm

CE.SI Piombo
ljusgrå blank, 
fasad
75x150 mm

CE.SI.Petrolio
blå blank, 
fasad
75x150 mm

CE.SI.Rame 
grön blank,
fasad
75x150 mm

Carrara hexagon blank
56x56 mm

CE.SI.Pirite 
antracitgrå blank, 
fasad
75x150 mm

Kakel, tillval
Svenska Kakel

Välj kostnadsfritt
mellan vitt matt eller

blankt kakel

Stänkskydd, tillval
Svenska Kakel

Vi erbjuder också stänkskydd i kompositsten (tjocklek 20 mm), tillval lika kök, se sid 21. 

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Glocal Clear
300x600 mm

Glocal Clear
50x50 mm

Glocal Ideal
50x50 mm

Glocal Absolute
50x50 mm

Glocal Sugar
50x50 mm

Glocal Chamois
50x50 mm

Glocal Ideal
300x600 mm

Glocal Absolute
300x600 mm

Glocal Chamois
300x600 mm

Glocal Sugar
300x600 mm

Se fler val på stänkskydd på nästa uppslag
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Ever grau, brunbeige
300x600 mm

Stänkskydd lika
bänkskiva finns

som tillval

Norr 01, vitgrå blank
300x600 mm 

Norr 02, grå blank
300x600 mm 

Norr 03, svartgrå blank  
300x600 mm 

Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Stänkskydd, tillval
Svenska Kakel

Carrarra, vitt 
marmormönster, matt
300x600 mm

Timeless Black deep lucido, 
svartgrått marmormönster
300x600 mm

Timeless Amani grey lucido, 
grått marmormönster
300x600 mm

City Amsterdam,  
grå matt
300x600 mm

City Bruxelles,  
gråsvart matt
300x600 mm

City London, 
ljusgrå matt  
300x600 mm

City Oslo,  
beige matt
300x600 mm

Vit matt
300x600 mm 

Vit blank
300x600 mm 

Stänkskydd, tillval
Svenska Kakel
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Vitvaror kök
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. Observera att  
utseendet på standard- och tillvals kyl och frys skiljer sig åt varför de inte är lämpliga att kombinera.

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vit
LED-belysning
KRS2DE39W

Rostfri
LED-belysning
KRS2DE39X

Vit
LED-belysning
LRC5ME38W2

Rostfri
LED-belysning
LRC5ME38X2

Integrerad
LED-belysning
LRB3DE18C

Kyl, standard
Electrolux

Kyl, tillval
Electrolux

Frys, standard
Electrolux

Frys, tillval
Electrolux

Vit
Frostfree, LED-belysning
KUT5NE26W

Vit
Frostfree, LED-belysning
LUT7ME28W2

Rostfri
Frostfree, LED-belysning
KUT5NE26X

Rostfri
Frostfree, LED-belysning
LUT7ME28X2

Integrerad
Frostfree, LED-belysning,  
soft closing 
LUT6NE18C

Kyl och frys  
alternativt kyl/frys  

enligt lägenhetsritning

Lucka enligt 
övrigt kök vid val av
integrerade vitvaror
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Vitvaror kök

Vit
Frostfree, LED-belysning
LNT4TE33W2

Integrerad
Frostfree, LED-belysning
ENT8TE18S

Rostfri
Frostfree, LED-belysning
LNC7ME32X1

Rostfri
Frostfree, LED-belysning
LNT4TE33X2

Vit
Frostfree, LED-belysning
LNC7ME32W1

Kyl/frys, standard
Electrolux

Kyl/frys, tillval
Electrolux
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Vitvaror kök

Moderna vitvaror
på plats när du 

flyttar in

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Induktionshäll med glaset  
fasat i framkant
HOI630PF

Induktionshäll med bridgefunktion 
och Sense boil funktion
HKB650BMF

Induktionshäll med  
bridgefunktion
HOB690PMF

Induktionshäll, standard
Electrolux

Induktionshäll, tillval
Electrolux

Vit
Varmluftsugn med matlagnings-
termometer, LED-display
CKB400W

Svart/rostfri
Varmluftsugn med  
matlagningstermometer
CKB400X

Svart/rostfri med ångfunktion
Ugn med ångfunktion, integrerade 
recept, mjukstängande lucka, 
touchkontroll, SteamPro-Sous Vide
CKS980X

Inbyggnadsugn, standard
Electrolux

Inbyggnadsugn, tillval
Electrolux

Vit med pyrolysrengöring
Varmluftsugn med pyrolysrengöring  
och matlagningstermometer,  
mjukstängande lucka
CKP826V

Svart/rostfri med pyrolysrengöring
Varmluftsugn med pyrolysrengöring  
och matlagningstermometer,  
mjukstängande lucka
CKP826X

Vit med ångfunktion
Varmluftsugn med Steam-Bake 
och matlagningstermometer,  
mjukstängande lucka
CKC826V

Svart/rostfri med ångfunktion
Varmluftsugn med Steam-Bake 
och matlagningstermometer,  
mjukstängande lucka
CKC826X

Mikrovågsugn, standard 
Electrolux

Vit
För inbyggnad i väggskåp
KMFE172TEW

Vit
För inbyggnad i högskåp
KMFE264TEW

Mikrovågsugn, tillval 
Electrolux

Svart/rostfri
För inbyggnad i högskåp
KMFE264TEX

Svart/rostfri
För inbyggnad i väggskåp
KMFE172TEX
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Vitvaror kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Fristående
diskmaskin som
kostnadsfritt val

Spisfläkt, standard
Electrolux

Spisfläkt, tillval
Electrolux

EFP60460OW, vit frontlist
Utdragbar med LED-belysning. 
Kolfilterfläkt med superkolfilter.

EFP60460OX, rostfri frontlist
Utdragbar med LED-belysning. 
Kolfilterfläkt med superkolfilter.

LFT766X
Vägghängd designkåpa med Hob2Hood®-teknik.

Välj bland fläktar 
från Electrolux

Diskmaskin, standard
Electrolux

Diskmaskin, tillval
Electrolux

Rostfri, 60 cm
Ljudnivå 47 dB(A), fristående
ESF5533LOX

Integrerad, 60 cm bred
Ljudnivå 39 dB(A)
KEZA9310W

Integrerad, 60 cm bred
Ljudnivå 39 dB(A)
KECA7300W

Integrerad, 60 cm bred
Ljudnivå 44 dB(A)
EEQ47215L

Styr fläkten med en knapptryckning
Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att 
öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket. 

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor 
visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra 
LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra 
ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan 
laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök 
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt 
filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht 
längre. 

Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor
Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att 
ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, 
matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och 
effektiv.

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa sätt med denna helt 
integrerade, utdragbara och utrymmesbesparande köksfläkt.

Rena luften snabbt och effektivt
När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en 
kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort 
oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar

• Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 647 / 256 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 46/67/dB(A)
• Antal hastigheter: 3
• Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
• Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:55/73dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 195/464/ m³/h

Electrolux 600 Utdragbar fläkt 60 cm 67 dB

EFP60460OW

Styr fläkten med en knapptryckning
Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att 
öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket. 

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor 
visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra 
LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra 
ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan 
laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök 
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt 
filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht 
längre. 

Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor
Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att 
ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, 
matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och 
effektiv.

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa sätt med denna helt 
integrerade, utdragbara och utrymmesbesparande köksfläkt.

Rena luften snabbt och effektivt
När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en 
kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort 
oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar

• Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 647 / 256 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 46/67/dB(A)
• Antal hastigheter: 3
• Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
• Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:55/73dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 195/464/ m³/h

Electrolux 600 Utdragbar fläkt 60 cm 67 dB

EFP60460OX

Standardfettfilter för ett rent kök 
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt 
filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht 
längre. 

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder 
betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att 
du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din 
köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten 
automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa 
extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör 
det hårda arbetet så att dina tankar ‒ och dina händer ‒ 
kan fokusera på

Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och 
oönskad dofter
Den högpresterande utsugningsfunktionen i fläkten 
tillgängliggörs tack vare den kraftfulla motorn. Den 
arbetar snabbt och noggrant för att hjälpa dig att få bort 
ånga, os och dofter från ditt kök.

Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen 
Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med 
matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud och 
arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av din 
måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas upp.

700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens 
inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna 
du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på 
att skapa läckra maträtter.

Ett fräscht och tyst kök
Med 800 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du 
sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera med en knapptryckning när 
du har lagat maten färdig och köksluften renas på ett tyst sätt.

Produktfördelar

• Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
• Evakueringskapacitet (hög/låg): 615 / 320 m³/h
• Max. evakueringskapacitet (intensiv): 720 m³/h
• Ljudnivå min/max/intensiv: 53/68/72dB(A)
• Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion
• Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
• Breeze funktion
• Elektroniska touhkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-
funktion
• Hob2Hood
• Kallrasskydd
• Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
• Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
• Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:56/73dB(A)
• Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 305/480/505 m³/h

Electrolux 700 Vägghängd designkåpa 60 cm 68 dB med Hob2Hood

LFT766X
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BADRUM

En plats för lugn och ro
Tänk dig känslan av att komma in i ett nytt, fräscht badrum.
Den känslan kommer att möta dig varje dag i din nya lägenhet.

Badrummet är det rum där du både börjar och avslutar
din dag. I Brf Sergeanten 1914 är badrummet utrustat med 
kommod med lådor för enkel och bekväm förvaring och eluttag 
så att du enkelt ska kunna ladda tandborsten, rakapparaten 

På väggarna ingår kakel i vitt och på golvet ligger
klinker i grått, 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. Observera att du är styrd av vissa mått.
Vi gör allt för att du ska trivas i ditt nya badrum.

eller knäppa på plattången. Det kombineras med ett matchande 
vitt spegelskåp för extra förvaring. 

Tiden då du behövde stå i kö för tvättid är nu äntligen över.  
Alla badrum i Brf Sergeanten 1914 erbjuder tvätt- och 
torkmöjligheter. Vi har med andra ord gjort allt för att skapa  
ett hem för dig som du kan trivas i.  

En plats där du får tid för dig själv, kan ha lyxigt hemmaspa,
förbereda dig för kvällens middag, joggingrundan eller
bara en helt vanlig dag.  
 
Välkommen hem och välkommen att göra dina personliga val.
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Inredning badrum & wc/dusch

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Viskan Solid 60, Premium White
Kommod 60 cm med 2 lådor och 
push-funktion. Handfat i vit matt  
stenkomposit och eluttag i låda.

Viskan Solid 60, Still Grey
Kommod 60 cm med 2 lådor och 
push-funktion. Handfat i vit matt  
stenkomposit och eluttag i låda.

Viskan Classic 60, Premium White
Kommod 60 cm med ramlucka, 2 lådor, 
handtag Deep krom alternativt matt 
svart. Handfat i vit matt stenkomposit.

Viskan Classic 60, kulör
Kommod 60 cm i grågrön kulör 
NCS S 5005-G50Y med ramlucka, 2 lådor, 
handtag Deep krom alternativt matt svart. 
Handfat i vit matt stenkomposit.

Viskan Solid 60, Black Oak
Kommod 60 cm med 2 lådor och 
push-funktion. Handfat i vit matt  
stenkomposit och eluttag i låda.

Kommod, standard
INR

Spegelskåp, standard
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Spegel, kostnadsfritt val
INR

Spegel, tillval
INR

Kommod, tillval
INR

Kommod, tillval
INR

Inredning
i skandinavisk

design

Stage 60, Premium White
med ovanbelysning 

Stage 60, Still Grey
med ovanbelysning

Stage 60, Black Oak
med ovanbelysning

Stage 60, Nordic Oak
med ovanbelysning

Stage 60, kulör
Grågrön kulör 
NCS S 5005-G50Y,
med ovanbelysning

Feel  
bredd 60 cm med  
LED-belysning

Scene 
bredd 60 cm med  
LED-belysning,
vinklingsbar

Loox 70 
rund med LED-belysning

Tvättställ i vitt porslin finns som tillval.
Observera att färgerna i tryck kan skilja sig något från verkligheten. Blandare på bild ingår ej.

Grand Solid 60, Nordic Oak
Kommod 60 cm, slät med 2 lådor och 
push-funktion, inkl. eluttag i låda. 
Handfat i vit matt stenkomposit. 

Grand Solid 60, Black Oak
Kommod 60 cm, slät med 2 lådor och 
push-funktion, inkl. eluttag i låda. 
Handfat i vit matt stenkomposit. 

Grand Solid 60, Premium White
Kommod 60 cm, slät med 2 lådor och 
push-funktion, inkl. eluttag i låda. 
Handfat i vit matt stenkomposit. 

Deep krom

Deep matt svart

Handtag till kommod 
Viskan Classic

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.
I badrum placeras eluttag i kommod, i wc/dusch vid spegelskåp och i wc på vägg.
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Duschhörna, tillval
INR

Duschhörna, tillval
INR

Duschhörna, standard
INR

Tvättställsblandare, 
standard
Mora

Tvättställsblandare, 
tillval
Mora

Duschanordning, standard
Mora

Takduschset, tillval
Mora

Mora MMIX Shower kit
krom/svart
Duschset med handdusch 
och blandare

Mora MMIX Shower
System kit, krom/svart
Duschset med tak- och 
handdusch och blandare

Mora MMIX B5
Blank krom

Mora Inxx II 
sharp small
Mattsvart

Mora Inxx ll Shower 
system kit mattsvart
Duschset med tak- och 
handdusch och blandare

Toalettpappers-
hållare, standard
Byggbeslag

Toalettpappers-
hållare, tillval
Byggbeslag

Handdukskrokar,  
standard
Byggbeslag

Handdukskrokar,  
tillval
Byggbeslag

Alnön
Blank krom

Alnön
Svart

Alnön, 2-krok och 4-krok
Blank krom

Alnön, 2-krok och 4-krok
Svart

Linc Niagara, klarglas
90x90 cm, rundade infällbara dörrar  
med grepp-handtag, profiler i blank-
polerad aluminium

Linc Niagara, frostat glas
90x90 cm, rundade infällbara dörrar  
med grepp-handtag, profiler i blank- 
polerad aluminium

Linc Niagara, klarglas
90x90 cm, rundade infällbara dörrar  
med grepp-handtag, profiler i mattsvart

Svanenmärkta duschdörrar
1234 5678

Mora Inxx II  
sharp small
Krom

INR LINC Angel, klarglas
90x90 cm, raka infälllbara dörrar med 
klarglas, grepp-handtag och profiler i 
blankpolerad aluminium

Inredning badrum & wc/dusch
På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.
I wc/dusch ingår duschvägg i stället för duschhörna, se lägenhetsritning.

Linc Angel, klarglas
90x90 cm, raka infälllbara dörrar 
med klarglas, grepp-handtag och 
profiler i mattsvart

Linc Angel, frostat glas
90x90 cm, raka infälllbara dörrar 
med frostat glas, grepp-handtag och 
profiler i blankpolerad aluminium
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City Amsterdam, grå
150x150 mm

Ifö Spira 6260
Golvstående,  
höjd 42 cm med mjuksits

Ifö Spira 6261
Golvstående med förhöjd  
toalettstol, 46 cm

WC-stol, standard
Ifö

Handdukstork, tillval*
Pax

WC-stol, tillval
Ifö

Förhöjd 
toalettstol

Pax Salsa
Elektrisk handdukstork, 
540x700 mm

LED spotlights

Belysning i tak, tillval

Elektrisk
komfortvärme till golv

finns som tillval

Klinker golv, standard
Svenska Kakel

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Klinker golv, tillval
Svenska Kakel

Allt klinker sätts i rak sättning med fog Grå Sopro 15 eller Betonggrå Sopro 14 i standardutförandet.
Som tillval kan du välja fog Ljusgrå Sopro 16 eller Betonggrå Sopro 14.

*Gäller endast i badrum, ej i wc/dusch.

City London, ljusgrå
150x150 mm

City Bruxelle, antracite
150x150 mm

City Oslo, beige
150x150 mm

Norr 01, vitgrå
150x150 mm

Norr 02, grå
150x150 mm

Norr 03, svartgrå
150x150 mm

Ever Grau, brunbeige
150x150 mm

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Pax Flex I 5/550
5 svängbara armar. Momento ll-timern 
kan styras via app eller manuellt.

Carrarra, vitt  
marmormönster, matt
150x150 mm

Timeless Amani 
grey naturale
150x150 mm

Timeless Black  
deep naturale
150x150 mmBelysning tak, standard

Ifö Classic glob 150 
Vit, klarglas

Inredning badrum & wc/dusch
På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Glocal Clear
150x150 mm

Glocal Ideal
150x150 mm

Glocal Absolute
150x150 mm

Glocal Chamois
150x150 mm

Glocal Sugar
150x150 mm
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STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Välj kostnadsfritt
mellan blankt 

eller matt kakel

Kakel vägg, standard
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Klinker vägg, tillval
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Vit blank
200x400 mm

Vit blank/matt
100x200 mm
sättning i halvförband

Vit blank/matt
300x600 mm

Vit matt
200x400 mm

City London, ljusgrå
300x600 mm

City Bruxelles, antracite
300x600 mm

City Oslo, beige
300x600 mm

City Amsterdam, grå
300x600 mm

Norr 01, vitgrå
300x600 mm 

Norr 02, grå
300x600 mm 

Norr 03, svartgrå
300x600 mm 

Ever Grau, brunbeige
300x600 mm 

Om inget annat anges sättskakel i rak  
sättning med fog Ljusgrå Sopro 16  
i standardutförandet.
 
Som tillval kan sättning i förband  
väljas samt fogfärg Grå Sopro 15  
eller Betonggrå Sopro 14.

Rak sättning, 
standard

1/2 förband, 
tillval

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Fungerar på alla 
typer av plattor.

Vit blank/matt
150x150 mm

Carrarra, vitt marmormönster, matt
300x600 mm

Timeless Amani grey lucido, grått 
marmormönster, blank
300x600 mm

Timeless Black deep lucido,  
svartgrått marmormönster, blank
300x600 mm

Inredning badrum & wc/dusch
På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.

Glocal Clear
300x600 mm

Glocal Ideal
300x600 mm

Glocal Absolute
300x600 mm

Glocal Chamois
300x600 mm

Glocal Sugar
300x600 mm
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Inredning tvätt

Vitt förvaringsskåp ovan  
bänkskiva i bad med  
bänkbelysning och eluttag. 
Målad slät vit lucka,  
handtagslöst med  
tryck-och-öppna-beslag.

Bänkskiva placeras ovan tvättmaskin och torktumlare.

Väggskåp, standard
INR

Vit
Laminatbänkskiva

Ljusgrå
Laminatbänkskiva

Mörkgrå
Laminatbänkskiva

Svart
Laminatbänkskiva

Bänkskiva, standard
INR

Bänkskiva, tillval 
INR

Utrustat för
en bekvämare 

vardag

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vit, EW2H328R4 
Kapacitet: 8 kg

Vit, EW9H779P9 
Kapacitet: 9 kg

Tvättmaskin, standard
Electrolux

Torktumlare, standard
Electrolux

Torktumlare, tillval
Electrolux

Vit, EW8F7669Q8
Kapacitet: 9 kg, 
1600 v/min

Tvättmaskin, tillval
Electrolux

Vit, EW2F2027R2
Kapacitet: 7 kg, 
1200 v/min

På lägenhetsritningen ser du vilka våtutrymmen som ingår i din bostad.
Tvätt finns endast i badrum, ej i wc/dusch.
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Inredning extra WC (i förekommande fall)
Kakel vägg, standard
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Vit blank
200x400 mm

Vit matt
200x400 mm

Som tillval kan du välja samma kakel på vägg som i badrum, se sid. 44-45. 
Allt kakel på vägg sätts i rak liggande sättning med fog Ljusgrå Sopro 16.
Som tillval kan du välja fog Grå Sopro 15 eller Betonggrå Sopro 14.

Kommod, standard
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Spegel, standard
INR

Kommod, tillval
INR

Viskan Grip 40, Premium White
Bredd 40 cm med slät vit
lucka och integrerad 
grepplist. Handfat i vit  
matt stenkomposit.

Stage 40, Premium White
Bredd 40 cm, 
inkl. belysning

Stage 40, Still Grey
Bredd 40 cm, 
inkl. belysning

Stage 40, Black Oak
Bredd 40 cm, 
inkl. belysning

Viskan Grip 40, Still Grey
Bredd 40 cm med slät grå
lucka och integrerad 
grepplist. Handfat i vit  
matt stenkomposit.

Viskan Grip 40, Black Oak
Bredd 40 cm med lucka 
i Black Oak-fanér och  
integrerad grepplist.  
Handfat i vit matt  
stenkomposit.

Tvättställ i
vitt porslin
finns som 

tillval

Feel
Bredd 40 cm, 
inkl. belysning

Toalettpappershållare och 
handdukskrokar, standard
Byggbeslag

Toalettpappershållare och 
handdukskrokar, tillval
Byggbeslag

Alnön
Blank krom

Alnön
Svart

Alnön, 2-krok
Blank krom

Alnön, 2-krok
Svart

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Vit blank/matt
100x200 mm
sättning i halvförband

Vit blank/matt
300x600 mm

Vit blank/matt
150x150 mm

INREDNING LIKA BADRUM
 
• Tvättställsblandare – sid. 41 
• WC-stol – sid. 42
• Belysning – sid. 42
• Klinker, golv – sid. 43

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

Hem för bekväma liv
I Brf Sergeanten 1914 skapar vi ljusa lägenheter i varierande 
utformningar om allt från 2-4 rum och kök. Gemensamt är  
deras genomarbetade planlösningar och sköna utemiljöer.
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 Brf Sergeanten 1914 möts du av öppna och sociala ytor. 
I standardutförandet ligger ett Svanenmärkt parkettgolv i 
klarlackad ek. Ek är en bra grund i ditt hem, ett behagligt 
naturmaterial som skapar en ombonad känsla. Ljusgrå  
väggar, samt vita garderober och innerdörrar gör  
hemmet ljust.

En ombonad känsla
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.

Bra förutsättningar
Det goda standardutförandet i våra bostäder ger dig rätt 
förutsättningar att skapa ditt personliga hem anpassat efter 
dina idéer och din inredningsstil. Vi hoppas du kommer  
hitta många favoriter bland våra inredningsval. 
Det är nu bostaden blir ditt hem!
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Inredning övriga ytor

Hoppe Stockholm 
Rostfritt

Handtag innerdörrar, 
standard

Inredning övriga ytor

Easy
Slät yta i vit kulör,
lättdörr

Stable
Slät yta i vit kulör,
massiv dörr

Style 03
Vit, klassisk formpressad  
med 3 speglar, lättdörr

Unique 01L GWA130
Vit, stilren med fönster
i frostat glas, massiv dörr

Innerdörrar, standard
Swedoor

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Samtliga innerdörrar är i kulör NCS 0500-N. 
Dörrfoder är vita fabriksmålade med synlig spik. Tröskelplatta i ek eller likvärdigt. 

Golv, standard
Kährs, ekparkett 15 mm

Golvsockel, 
standard

Golvsockel, 
kostnadsfritt val

Golv, tillval
Kährs, ekparkett 15 mm

Vita, fabriksmålade
med synlig spik, 
NCS S 0500-N

Eklaserad furu
med synlig spik

Ek Cinder
1-stav, ekparkett,
gråbrun, mattlackad

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

Svanenmärkt golv från Kährs
1234 5678

Ek Como 
3-stav, mattlackad

Matchande trösklar ingår till valt golv. 

Ek Verona
2-stav, ekparkett,  
mattlackad

Ek Bright
1-stav, ekparkett,  
mattlackad

Ek Pale
3-stav, ekparkett,  
vitlaserad, mattlackad

Ek Horizon
1-stav, ekparkett,  
vitlaserad, mattlackad

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Compact 03
Vit, spegeldörr, massiv 
ljudisolerad kärna

Ask Skagen
3-stav, parkett 
mattlackad

Ek Taranto
3-stav, mattlackad vit

Ek Palazzo Bianco
3-stav, mattlackad  
mönstrad

Ek Palazzo Rovere
3-stav, lackad 
mönstrad

Ek Vigo
1-stav, mattlackad vit

Ek Alloy
3-stav, mattlackad  
gråbrun

Ek Alba
1-stav, mattlackad
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Inredning övriga ytorInredning övriga ytor
Garderober, standard
Marbodal

Handtag till garderober, standard
Marbodal

Inglasning av balkong, tillval

Skjutdörr garderob, standard enligt lägenhetsblad
Marbodal

Skjutdörr garderob, tillval*
Marbodal

Lucka: Aspekt, slät, vit.
Skåpshöjd = 2118 mm.
Vit stomme. Vit sockel. Ej takanslutning.
Placering enligt lägenhetsritning.

Skjutdörr till garderob, vit slät med profiler i silver.
Skensystem Möja.

Skjutdörr till garderob, spegelglas

*Detta tillval är endast möjligt om du har skjutdörrar som standard enligt lägenhetsblad. 

Solo, rostfri
cc 128 mm

Som tillval 
erbjuds handtag

lika kök, se 
sid. 18-19

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Väggar, standard Väggar, kostnadsfritt val

Väggar, tillval

Alla väggar är målade i 
NCS S 1000-N som standard.

NCS 0500-N 
Vit

Målning i valfri kulör NCS-kulör i samråd med kundansvarig. Se exempel nedan.

NCS S 1002-Y NCS S 3020-G10YNCS S 2002-Y NCS S 1015-G20Y

Fönsterbänk
i natursten som 

standard

Observera att inglasning av balkong som 
tillval inte kan erbjudas till de balkonger 
som inte har balkong ovanför, inte heller 
för spanska balkonger. 
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Inredning övriga ytorInredning övriga ytor

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Klinker i hall, tillval
Svenska Kakel

Norr 01, vitgrå
300x600 mm 

Norr 02, grå
300x600 mm 

Norr 03, svartgrå
300x600 mm 

Ever Grau, brunbeige
300x600 mm 

Carrarra, vitt marmormönster, matt
300x600 mm

Timeless Amani grey lucido,  
grått marmormönster
300x600 mm

Timeless Black deep lucido,  
gråsvart marmormönster
300x600 mm

Hmade Licorice, svart
300x600 mm

City Amsterdam, grå
300x600 mm

Klinker i hall, standard
Svenska Kakel

Klinker i hall, kostnadsfria val
Svenska Kakel

City London, ljusgrå
300x600 mm

City Bruxelle, antracite
300x600 mm

City Oslo, beige
300x600 mm

Allt klinker sätts i rak sättning med fog Grå Sopro 15 eller Betonggrå Sopro 14 i standardutförandet.
Som tillval kan du välja fog Ljusgrå Sopro 16 eller Betonggrå Sopro 14.

Glocal Clear
300x600 mm

Glocal Ideal
300x600 mm

Glocal Absolute
300x600 mm

Glocal Chamois
300x600 mm

Glocal Sugar
300x600 mm

Vilken stil 
passar i ditt

nya hem?
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