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Vi vet redan att smaken är olika. Att alla faktiskt inte tycker
om samma saker och att sådant som tilltalar din syster
eller granne, kanske inte alls faller dig i smaken. Vi är
individer helt enkelt. Som vet vad vi gillar och hur vi vill att
saker och ting ska se ut. Och när det kommer till vårt hem,
den plats där vi tillbringar så mycket av vår tid, är det än
viktigare att vi får det som vi vill.

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. Vårt mål är att skapa ett boende som du
enkelt kan göra till ditt hem.

Utöver standardinredningen finns möjligheten att göra 
tillval. Dessa är inte en del av standardvalen och kostar 
därför extra. Valen som presenteras i broschyren är de 
enda möjliga att välja bland.

I Brf Södra Hemlingby skapar vi nya moderna hem med ljusa toner 
och ett härligt ljus. Lägenheter med balkong eller uteplats i naturskönt 
och lugnt läge med närhet till handel.

Varför nöja sig med 
mindre när du kan få mer?
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Nu börjar den roliga och kreativa delen på vägen mot en ny bostad. 
Att inreda en bostad kan vara både knepigt och kostsamt. Det är därför 
bra att planera och fundera redan tidigt. Här kommer lite tips och råd 
om hur man kan gå tillväga.

Planera
Det är viktigt att veta att du inreder för dig och dina 
behov. Ge dig därför tid att fundera innan du börjar 
planera. Vi bombas med inredningsprogram, inredning 
i sociala medier och magasin. Livet ser annorlunda ut. 
Fundera på vilken stil du trivs med och vad som är viktigt 
för dig. 

Rensa
Innan du flyttar kan det vara vettigt att rensa förråd och 
garderober. Ta bara med det du behöver och tycker om. 
Onödiga prylar kan skänkas eller säljas. Var rädd om 
din yta och utnyttja den väl, du skall leva här och nu, inte 

spara prylar för kanske sedan. Sortera och organisera 
så blir flytten både roligare och enklare. Tänk på att stora 
maffiga möbler kräver utrymme. Mindre ytor känns 
rymligare med nättare möbler. 

Moodboard
Du har säkert hört det förut men det är så mycket 
lättare om du kan få en tydlig bild av din stil och dina 
önskningar. Klipp och klistra bilder, material, mönster, 
färger, tapeter och gör ett enkelt kollage i datorn eller 
för hand. Håll gärna ihop din inredning med hjälp av 
någon röd tråd. Då blir det mer harmoniskt och mindre 
spretigt. 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 stämnings-
belysning är dimmers ett måste. Det finns dimmers att 
köpa som kan kopplas direkt i uttaget om din lampa inte 
har en inbyggd redan.

Erfarenhet och kvalitet

Tips och råd när du inreder
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Möbler
Utbudet är stort och det är kanske mycket du 
drömmer om och önskar. Fundera över vad som är värt 
att investera i nu och vad som kan vara nog bra för att 
göra inköpet senare. Möbler av god kvalitet och design 
kan man fynda betydligt billigare på begagnatmarknaden 
om man är lite envis. Dessutom får du då bättre kvalitet 
och lite patina på köpet.

Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. 
Vill man inte ha något tungt eller mönstrat kan man 
istället välja en enfärgad som går ton i ton med väggen 
i ett linnetyg eller en vacker voile. För att skapa rymd i 
rummet placeras gardinen med fördel så högt upp i tak 
som möjligt. Variera med kuddar som lätt går att byta 
efter årstid och humör. Välj inte för liten matta utan låt 
mattan rama in möblemanget. Med mattor kan man 

också skapa rum i rummet. Tavlor är ett trevligt sätt att 
skapa ett personligt hem. Blanda gärna moderna tryck 
med oljemålningar, foton och äldre ramar. Det finns fin 
konst som inte kostar mycket både på loppisar och 
auktionssajter.

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

Lycka till med din spännande resa önskar vi på Peab Bostad

Tips och råd när du inreder
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Inspirationsbild från Kährs Inspirationsbild från Vedum

Inspirationsbild från INR

I Brf Södra Hemlingby 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. Vi har 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.

Vi bygger nya hem för en hållbar framtid 

Välj bland miljövänliga material
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Erfarenhet och kvalitet

Några av våra leverantörer

VEDUM  
(KÖK)

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 laminatbänk-
skivorna samt även några luckor.

INR 
(DUSCHDÖRRAR 

& BADRUMSINREDNING) 

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 produktions-

kedjan och därför kan lämna långa 
garantier. Svanenmärkt.

CENTRO
(KAKEL OCH KLINKER) 

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
(INNERDÖRRAR)

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.

KÄHRS 
(GOLV) 

Kährs har jobbat med trä i mer än 
150 år och är idag en av de äldsta 

trägolvstillverkarna i världen. 
Första tillverkaren som blev 

ISO-certifierad och sedan 2014 
har Kährs Svanenmärkt över 

150 golv. Tillverkningsprocess 
utan lösningsmedel och en 

läggningsmetod som garanterar ett 
perfekt resultat utan lim. 

ELECTROLUX
(VITVAROR)

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.
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Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte 
ovanligt att det mesta av vikt händer just i köket. 
Här slukar barnen ostmackor efter skolan och ofta trängs 
en hel fest inne i köket fast det finns gott om plats i 
andra rum. Det känns därför viktigt att du får sätta din egen 

prägel i köket, vilket du kan göra genom att exempelvis 
välja mellan olika utföranden på luckor och färg på 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. 

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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Detaljerna i köket
Standard och tillval

KÖKSLUCKA, STANDARD

Vedum 
Maja, F20 vit

B C

D E

Vilken kulör
passar bäst in i
ditt nya kök?

Som tillval kan du få lucka Maja, Agnes, Stina och Alice i nedan kulörer:

Varmgrå
F58

Antracitgrå
F59

Sandbeige
F79

Grå
F44

Mellangrå
F78

Vit
F20

Svart
F70

Åskblå
F82

AKÖKSLUCKA, TILLVAL

Vedum 

A  Nora grå
B Agnes, F20 vit
C Stina, F20 vit
D Alice, F20 vit
E Linda Ek

Lådhurts är dämpad som standard, övriga bänkskåp kan väljas med lådor/dämpning som tillval.
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HANDTAG, STANDARD

Vedum 
31016 rostfritt
cc 128 mm

HANDTAG, KOSTNADSFRIA VAL

Vedum

HANDTAG, TILLVAL

Vedum

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

Handtag monteras stående 
på luckor, liggande på lådor

31013 Svart/Krom 
cc 128 mm

31064 Rostfritt
cc 128 mm

31206 Krom 
cc 128 mm

31081 Rostfritt
cc 128 mm

31148 Rostfritt31151 Krom

31131 Krom

31150 Svart

31014 Krom
cc 128 mm

31019 Svart
cc 128 mm

31137 Tenn31073 Tenn 
cc 64 mm

Inspirationsbild från Vedum
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Detaljerna i köket
Standard och tillval

BÄNKSKIVA KOMPOSIT,
TILLVAL

Valfritt från Vedum
Komposit 30 mm
med rak kant
A  Oyster
B   Frosty Carrina
C  Noble Grey

A B C

BÄNKSKIVA, 
STANDARD

Vedum 
Laminat 30 mm
med rak kant
Chormix Silver, 5002

BÄNKSKIVA, 
KOSTNADSFRITT VAL

Vedum 
Laminat 30 mm
med rak kant
Black Brazil, 6216D

D E

BÄNKSKIVA LAMINAT,
TILLVAL

Valfritt från Vedum
Laminat 30 mm
med rak kant
Exempel: 
A  Carrara Marble, 3006
B   Tivoli, 3012
C  Urban Style, 3008
D Natural Hamilton Oak,  2005
E Dark Mountain Oak, 4371D

A

Tålig, snygg och lättskött laminat

B C
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Inspirationsbild från Vedum
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Detaljerna i köket
Standard och tillval

DISKBÄNK, TILLVAL

A  Intra Omnia 60OSF  
 med 1 större ho utan 
 avställningsyta
B  Intra Horizon HZD 815 
 (för skåpsbredd 600 mm)
C  Intra Horizon HZD 1120
 (för skåpsbredd 800 mm)
 

BLANDARE, STANDARD

Mora MMIX K5
med diskmaskinsavstängning

BLANDARE, TILLVAL

Med diskmaskinsavstängning
A  Mora MMIX K6 
B  Mora MMIX K7

A B

C

DISKBÄNK, 

STANDARD

Intra Horizon HZ615
(för skåpsbredd 600 mm)

Intra Horizon HZ815
(för skåpsbredd 800 mm)

HZ615 HZ815

Blandare med energi- 
och vattenbesparande 

strålsamlare

BA

Diskhon är underlimmad 
i laminatbänkskiva. Om du väljer 
bänkskiva i sten eller komposit
som tillval kommer diskhon 
planlimmad.

Underlimmad Planlimmad
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BELYSNING, STANDARD

LED spotlights under 
överskåp, enligt elritning

Spotslights under
väggskåp ingår 
som standard

KÖK – STANDARD OCH TILLVAL

A B

DC

STÄNKSKYDD,
STANDARD 

Centro 
Soul, 100x300 cm
A  Vit, blank
B  Grå, blank
C  Svart, blank

STÄNKSKYDD,
TILLVAL

Centro
100x200 mm 
D  Vit blank, fasad kant

Allt kakel sätts i rak sättning 
med ljusgrå fog som standard. 
Som tillval kan sättning i förband 
väljas.

RAK SÄTTNING, STANDARD 1/2 FÖRBAND, TILLVAL

Fungerar på alla typer av plattor

DÄMPADE LÅDOR, STANDARD ENLIGT 

KÖKSRITNING. ÖVRIGA SKÅP / LÅDOR 

ENLIGT TILLVAL

Lådor med Classic fullutdrag där  
det är möjligt. 

UTDRAGBART SOPSKÅP, TILLVAL

Vedum 
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Vitvaror i kök
I Brf Södra Hemlingby har vi tagit fram ett fint urval av Electrolux maskiner att välja 
bland. Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år, därför 
har vi valt att bifoga en separat tillvalskatalog från Electrolux så att vi alltid har de 
senaste och mest moderna maskinerna att erbjuda. I den hittar du all information 
om produkter och detaljer kring de vitvaror som ingår som standard och som
finns som tillval.

Moderna vitvaror i vitt som standard. 
Som tillval kan du välja rostfritt.

Electrolux



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten. 17



18 Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten.



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten. 19

Badrummet är en plats där man mer än någon annan-
stans i hemmet kan få vara för sig själv en stund. En 
uppiggande dusch på morgonen eller en lång, avslapp-
nade 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. 

Väggarna i ditt badrum är kaklade med ett klassiskt vitt 
kakel för en stilren känsla och du kan kostnadsfritt välja 
mellan olika färger på ditt golvklinker, som antracit, brunt, 
grått och svart. Samtliga lägenheter kommer utrustade 
med tvättmaskin och torktumlare från Electrolux.

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
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Detaljerna i badrum

KOMMOD, TILLVAL

Vedum
Kommod inklusive
tvättställ
A  Free 615 vit 
 med 2 lådor
B  Free Alice vit
 med 2 lådor,

A B

KOMMOD, STANDARD

Vedum
Free Elsa vit med 2 luckor,
inklusive tvättställ

HANDTAG KOMMOD

Vedum
31014 krom, 
cc 128 mm

Detta handtag
ingår på alla kommoder

Standard och tillval

Betonggrå 
F49

Turkos
F61

Grå
F44

Sandbeige
F79

Alla kommoder kan som tillval väljas i nedan kulörer:

Mellangrå
F78

Antikgrå
F47

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

STANDARD

Mora MMIX B5
med pushdown ventil

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

TILLVAL

Mora Cera B5
med pushdown ventil



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter till minst likvärdig produkt. Bilder är säljmaterial och kan skilja sig från verkligheten. 21

Betonggrå 
F49

Turkos
F61

Grå
F44

Sandbeige
F79

Spegelskåp kan som tillval väljas i nedan kulörer:

Mellangrå
F78

Antikgrå
F47

BADRUM – STANDARD OCH TILLVAL

SPEGELSKÅP KULÖR, TILLVAL

Vedum
Basic spegelskåp kulör med 
2 speglar och belysning Nittorp,
exempel F70 svart

För kulörval se sid 20.

SPEGELSKÅP, TILLVAL

Vedum 
Basic spegelskåp vit med 
2 speglar och belysning Nittorp

Nittorp 305 LED

SPEGEL, STANDARD

Vedum
Spegel Billan med aluram 
600x720 och belysning Nittorp
(eluttag placeras på vägg nära 
handfat)
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Detaljerna i badrum
Standard och tillval

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

STANDARD

Beslagsboden
Självhäftande

KLÄDKROK

STANDARD

Beslagsboden
Självhäftande, 2-krok

HANDDUKSHÄNGARE

STANDARD

Beslagsboden
Självhäftande, 4-krok

KLINKER, GOLV,
STANDARD

Centro
Fossil Grå,
10x10 cm, 
grå fog.

KAKEL PÅ VÄGG,

STANDARD

Centro
Vit blank
20x30 cm
med ljusgrå fog, 
rak sättning.

A B CKLINKER, GOLV,
KOSTNADSFRIA VAL

Centro
Fossil, 10x10 cm, 
ljusgrå fog.
A Ljusbeige
B Mörkbeige
C Svart
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DUSCHSET, STANDARD

Mora MMIX Shower kit 
160 c/c

BADRUM – STANDARD OCH TILLVAL

DUSCHSET, TILLVAL

Mora MMIX Shower 
System kit 160 c/c

DUSCHVÄGG, STANDARD

INR Basic Ramona, klarglas
900 mm, draperistång i framkant

WC-STOL, STANDARD

Gustavsberg Nautic

Som tillval kan du välja
förhöjd WC-stol
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Detaljerna i badrum
Standard och tillval

Vitvaror i bad
I Brf Södra Hemlingby får alla lägenheter tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin / 
torktumlare från Electrolux. Vi erbjuder även tillval på samtliga vitvaror. Modellerna på vitvaror byts ut och 
förbättras ofta flera gånger per år, därför har vi valt att bifoga en separat tillvalskatalog från Electrolux så att 
vi alltid har de senaste och mest moderna maskinerna att erbjuda. I den hittar du all information om produkter 
och detaljer kring de vitvaror som ingår som standard och som finns som tillval.

Electrolux

Utrustat för en 
bekvämare vardag!

BÄNKSKIVA, 

STANDARD

Ovan tvättmaskin 
och torktumlare.
Laminat från Vedum
Vit W450D

LUCKA SKÅP, 

STANDARD

Vedum
Maja vit F20

HANDTAG SKÅP

Vedum
31014 krom, 
cc 128 mm
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I Brf Södra Hemlingby har vi satsat på välplanerade ytor 
och härliga balkonger. Du får en god grundstandard och 
fräscha vitvaror som du kan anpassa efter tycke och 
smak genom tillvalsmöjligheter.

Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående
mattlackad ekparkett på golven, klinker i hall och 

vitmålade väggar. Det skapar goda förutsättningar för dig 
när du sedan sätter din personliga prägel på ditt hem med 
dina egna idéer och din egen inredningsstil.

Sköna ytor för sköna liv

Hem att
njuta i
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ÖVRIGA YTOR – STANDARD OCH TILLVAL

INNERDÖRR,
STANDARD 

Swedoor
Easy GW slät yta i vit 
kulör NCS S 0500-N, 
lätt kärna

Släta, vita karmar
och foder samt
mattkromade beslag.

INNERDÖRR,
TILLVAL

Swedoor
A Stable GW, slät yta i 
 vit kulör NCS S 0500-N,  
 massiv ljudisolerande   
 kärna
B Style 03, 
 spegeldörr i vit kulör   
 NCS S 0500-N, 
 lätt kärna
C Unique 01L 
 spegeldörr i vit kulör   
 NCS S 0500-N, 
 massiv ljudisolerande   
 kärna
D Unique GWA130,
 spegeldörr i vit kulör   
 NCS S 0500-N, massiv 
 ljudisolerande kärna, 
 fönster i sandblästrat   
 glas

A B

C D

FÖNSTERBÄNK,  
STANDARD

Natursten Azul Cascais 

HANDTAG INNERDÖRR,  
STANDARD

Hoppe Stockholm
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VÄGG, STANDARD

Vitmålat på alla väggar,
bakom radiatorer och 
mindre väggdelar.

Detaljer övriga ytor
Standard och tillval

GOLV, STANDARD

Kährs
Ek Como, ekparkett,
15 mm, 3-stav, 
mattlackad

SOCKEL, STANDARD

Vitmålad i NCS S 0500-N

Svanenmärkt golv 
från Kährs

GOLV, TILLVAL

Kährs
Ekparkett, 15 mm
A Ek Verona, 2-stav,
 mattlackad
B  Ek Crisp, vit 1-stav, 
 mattlackad, mikrofasad kant,  
 borstad
C  Ek Pale, vit 3-stav, 
 mattlackad, borstad
D  Ek Alloy, gråbrun 3-stav, 
 mattlackad, borstad

BA

C D

NCS S 05000-N

Ljusa och
lättmöblerade

ytor
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ÖVRIGA YTOR – STANDARD OCH TILLVAL

KLINKER I HALL,
TILLVAL

Centro
Fossil, 20x20 cm 
med stegljudsmatta
A Grå med grå fog
B Ljusbeige 
 med ljusgrå fog
C Mörkbeige
 med ljusgrå fog
D Svart
 med ljusgrå fog

A B

C D

Lättstädat 
och stilrent med

klinker
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Detaljer övriga ytor
Standard och tillval

HANDTAG,

STANDARD

Vedum
31016 Rostfritt, c/c 128

GARDEROB,

LINNESKÅP OCH

STÄDSKÅP, STANDARD

Vedum
Lucka Elsa vit

SKJUTDÖRRSGARDEROB,

STANDARD

Vedum
Vid fler än 2 garderober 
i följd ingår skjutdörrs-
garderob som standard. 
Vita dörrar, silverprofil.

SKJUTDÖRRSGARDEROB,

TILLVAL

Vedum
Spegeldörr med klarglas

Garderob Linneskåp Städskåp

Klädstång
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Bärlist

Klädstång

Hylla

Hängskena

INREDNING I SKJUTDÖRRSGARDEROB
OCH KLÄDKAMMARE, STANDARD

I skjutdörrsgarderob och klädkammare monteras
inredning från Elfa; bärlist, hängskenor, hylla, 

konsol och klädstång. Detta för att ge dig en bra grund 
att bygga på med inredning efter eget behov. 
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När du bokat en bostad får du möjligheten att välja  
inredning. När det börjar bli dags att göra dina val skickar
vi ut den här inredningsvalsbroschyren och annan viktig
information. Din kontaktperson kommer också att bjuda in 
dig till ett personligt möte där ni diskuterar dina önskemål.

Välj mellan inredarens val och eventuella tillval
Som standard finns ett antal olika val som ingår i priset
på bostaden och som bygger på inredarens tankar.
Utöver dessa finns också ytterligare tillval att välja
mellan och som kostar lite extra. Samtliga priser är
inklusive moms. 
För eventuella tillval (det vill säga val som inte ingår  
som standard) betalar du en handpenning på 50 %  
av kostnaden när du gör dina tillval. Resterande 50% 

Så gör du dina inredningsval
Dina val gör du tillsammans med vår kund- och inredningsansvarig 
för Brf Södra Hemlingby. Detta görs under ett personligt möte då du 
också kan få tips och hjälp att göra dina val.

betalas innan tillträde. Om summan av kostnaderna för 
dina tillval är lägre än 10 000 kronor betalas istället hela 
beloppet inom 30 dagar. Det är de val som finns i den här 
broschyren – standardval och tillval – som du kan välja 
bland.

Gör din beställning i tid
Med tanke på att många produkter har långa leveranstider
måste alla val vara gjorda innan projektets så kallade
stopptid. Stopptiden är det sista datumet då det är möjligt
att göra inredningsval. Efter stopptiden är det inte längre
möjligt att göra beställningar. Fråga din inrednings-
ansvariga om du är osäker på vilket stoppdatum 
som gäller.
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TIPS FRÅN VÅRA HANTVERKARE OCH INREDARE

Vi bygger bostäder över hela landet och våra  
hantverkare och inredare har lång erfarenhet 
som vi gärna delar med oss av. Här följer några 
praktiska tips som kan vara bra att tänka på när 
du ska göra dina inredningsval.

• Passa på att välja inredningsval som  
är svåra att göra i efterhand.

• Tänk på helhetsintrycket i ditt nya hem,  
blanda inte för många olika stilar.

• Använd gärna den utvändiga  
färgsättningen som inspiration.

• Sätt din personliga prägel och gör lite  
vågade val på det som är lätt att byta ut.

Kontrollera din beställning
Efter att du gjort dina val får du hem en bekräftelse som 
du sedan skriver under och skickar tillbaka till oss på 
Peab. Det är viktigt att du kontrollerar din beställning noga 
eftersom den därefter är bindande. Om något inte 
stämmer behöver du omgående ta kontakt med din 
kontaktperson.

Automatisk uppgradering av vitvaror
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 tilltänkta produkterna 
för det här projektet levereras i så fall den nya modellen 
med motsvarande eller förbättrad funktion. 
För eventuella felaktigheter i vitvaruleverantörens 
produktbeskrivning ansvaras ej.

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

Lena Ström
Kundansvarig Peab
Mobil: 0733-37 26 54 
e-post: lena.strom@peab.se



peabbostad.se

Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas 
efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant.
Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap 
och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

Ett hem byggt för liv.
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