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Möt inredaren

Inredning med
havet som inspiration
För att stilsäkra ditt nya kök har vi valt att samarbeta med den
välkända inredningsdesignern Sofie Börjesson. En entusiastisk
inredare från Lund som driver Room by Sofie. Sofie har låtit sig
inspireras av havet för att skapa våra tre kostnadsfria köksstilar
Deep Modern, Classic Ocean och Salt Nature.

Sofie Börjesson driver det Lunda-baserade
Room by Sofie sedan 2009, ett inrednings- och
konsultföretag vars största uppgift är homestyling.
Men hon tar också fram inredningskoncept till
nyproducerade bostäder och välkomnade
möjligheten att få samarbeta med Peab Bostad
i projektet Dockporten.
Till Dockporten har Sofie tagit fram tre inredningskoncept, alla med anknytning till det havsnära läget
och Dockan. Fokus har legat på att skapa funktionella och praktiska hem med hållbara och tidlösa
materialval. Här får du en bra grund som du sedan
kan bygga vidare på med detaljer och möbler för
att ge lägenheten din personliga stil. Oavsett vilken
stil du väljer får du en inredning som är tidlös,
moderna och trendig!
Sofie Börjesson
Room by Sofie

Inredningskonsultation
Sofie erbjuder även konsultation till dig som behöver hjälp hemma. Hon håller även föreläsningar om
inredning och trender.
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Salt Nature är konceptet
för dig som tilltalas av ett svalt
personligt hem. Här erbjuder
vi en härlig köksstil med ljust
träfärgade köksluckor och en
vit bänkskiva. Till denna stil
harmoniserar ett vitt golv fint ihop.
Salt Nature och de ljusa
inredningsvalen skapar en fin
balans när utvalda möbler och
personliga föremål möts.

Salt Nature
Classic Ocean är vårt tidlösa koncept
som går att kombinera med alla inredningsstilar.
Här erbjuder vi en vit klassisk ramlucka med
handtag av oval borstad knopp. En lucka som
denna går aldrig ur tiden. Kombinera med en
bänkskiva i mörkgrå eklaminat och till det
mattlackad ek på golvet.

Classic Ocean

Deep Modern är ett modernt koncept och
också vårt originalkök. Inredningsstilen tilltalar en
bred målgrupp och köpare i olika åldrar och ger
en modern känsla i ditt kök. Terrazzo-mönstret i
bänkskivan livar upp köksluckornas härligt gråa ton,
en färg som ger ett djup och sätter stilen på hela
lägenheten. Deep Modern ger också en känsla av
medvetenhet med sina stilrena svarta knoppar.

Deep Modern

Erfarenhet och kvalitet

Några av våra leverantörer

SIEMENS
(VITVAROR)

(KÖK & SKJUTDÖRRSGARDEROBER)

MARBODAL

KÄHRS

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.

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.

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.

INR

SVENSKA KAKEL

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.
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(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 produktionskedjan och därför kan lämna långa
garantier. Svanenmärkt.

(GOLV)

(KAKEL OCH KLINKER)

Svenska Kakel startade 1977
och är idag ett av de största
företagen i branschen. Här hittar
du ett brett sortiment av kakel,
klinker och mosaik. Hos Svenska
Kakel får du professionell rådgivning för ett lyckat slutresultat.
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inspirationsbild från Siemens

Inspirationsbild från Marbodal

Inspirationsbild från Marbodal

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.

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.
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
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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.

Med reservation för ändringar.

Belysning

istället välja en enfärgad som går ton i ton med väg-

Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi många

gen i ett linnetyg eller en vacker voile. För att skapa

ljuspunkter. Du behöver både allmänbelysning,

rymd i rummet placeras gardinen med fördel så högt

punktbelysning och stämningsbelysning. Vackra

upp i tak som möjligt. Variera med kuddar som lätt

lampor kan också vara en fin inredningsdetalj. Till

går att byta efter årstid och humör. Välj inte för liten

stämningsbelysning är dimmers ett måste. Det finns

matta utan låt mattan rama in möblemanget. Med

dimmers att köpa som kan kopplas direkt i uttaget

mattor kan man också skapa rum i rummet. Tavlor är

om din lampa inte har en inbyggd redan.

ett trevligt sätt att skapa ett personligt hem. Blanda
gärna moderna tryck med oljemålningar, foton och

Möbler

äldre ramar. Det finns fin konst som inte kostar mycket

Utbudet är stort och det är kanske mycket du dröm-

både på loppisar och auktionssajter.

mer om och önskar. Fundera över vad som är värt
att investera i nu och vad som kan vara nog bra för

Vem inreder du för?

att göra inköpet senare. Möbler av god kvalitet och

Man skall inreda för sig själv i första hand. Välj möb-

design kan man fynda betydligt billigare på begag-

ler, inredning och färger efter vad du tycker om.

natmarknaden om man är lite envis. Dessutom får du

Utgå ifrån dina behov i din vardag. Inspireras av

då bättre kvalitet och lite patina på köpet.

trender men låt de inte styra dig. Omge dig av saker
du tycker om och som följt dig sedan tidigare. Om

Textilier och tavlor

du gillar vackra saker, samla dem i ett vitrinskåp så

Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla.

njuter du extra av att se dem varje dag. Det skall

Vill man inte ha något tungt eller mönstrat kan man

vara en skön känsla att komma hem!

Lycka till med din spännande resa önskar vi på Peab Bostad

Dags att stilanpassa

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.
Därför får du ta del av inredningsvalskatalogen och tillhörande priser i ett tidigt
skede även om du inte gör några aktiva val förrän längre fram i processen.

Personligt möte

Välj ditt kök

När det är dags att göra valen träffar du kund-

Har du andra önskemål kring inredning i ditt kök än

ansvarig på Peab Bostad och tillsammans går ni

vad som presenteras i denna katalog går det bra att

igenom dina frågor och funderingar. Vissa produkter

boka ett personligt möte med köksleverantören för

kan vi visa eller också har vi information om var du

att välja material som bättre passar din stil. Vatten,

kan åka och titta.

avlopp, el och vitvaror behöver vara kvar på sin
ursprungliga plats, men lucka, bänkskiva och

Stopptid

handtag är fritt fram att byta. Du får då offert på

Detta är deadline när dina val ska vara Peab Bostad

tillkommande kostnad från köksleverantören.

tillhanda. Stopptiden bestäms utifrån projektets

Mer information om processen och vad som är

tidplan för att lägenheterna ska bli färdigställda i tid.

möjligt att byta får du från kundansvarig på Peab

Leveranstider och ledtider avgör stopptiden som

Bostad.

erhålls från våra kollegor på bygget. Om vi inte
fått dina val i tid färdigställs bostaden i standard-

Betalning

utförande, så tänk på att vara ute i god tid!

Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad
med utgångspunkt från originalutförandet.

Beställning

Tilläggskostnaden för dina tillval faktureras separat.

När du gjort dina val sammanställer kundansvarig

Du betalar 50% av kostnaden vid beställningstillfället

din beställning och skickar hem till dig för under-

och resterande summa erläggs innan inflyttning.

tecknande. Kontrollera att sammanställningen är
korrekt innan du skriver under. Beställningen är

Försäkringar och garanti

bindande.

Arbetet ska utföras av oss på Peab Bostad som
är totalentreprenör för att våra garantier och

Produkter och uppdateringar

försäkringar ska gälla.

Leverantörer uppdaterar sina produkter och
modeller med varierande intervall. Detta gäller
framförallt vitvaror där uppdateringar sker två
gånger om året. Peab Bostad förbehåller sig rätten
att byta ut en produkt till en med minst likvärdig
kvalitet.

SIDAN 10

Med reservation för ändringar.

Original
Vi har lagt stor tanke bakom
detaljer och materialval i alla våra
inredningsval i ditt nya hem.

Inredningsval
Utöver inredningen som vi valt,
finns ofta möjligheten att göra andra val.
Information om detta, samt priser,
får du genom vår kundansvarig.

Köket

Vilken köksstil
passar dig?
För att stilsäkra din nya bostad har vi valt att samarbeta med inredaren Sofie
Börjesson, som driver Room by Sofie. Förutom att ta fram våra tre kökskoncept
har Sofie även varit med i framtagande av våra övriga inredningsval, allt för att
säkerställa att din bostad blir ett hem att trivas i. I köket kan du helt kostnadsfritt
välja mellan tre olika stilar: Deep Modern, Classic Ocean och Salt Nature.
Oavsett vilken stil du väljer får du en inredning som är tidlös, modern och elegant!

Köket är hemmets hjärta. Här lagas snabba

utrustade med moderna vitvaror från Siemens,

vardagsfrukostar, festmåltider och svala drinkar till

bra förvaring och praktiska arbetsytor.

sommarkvällen. Vi skapar rymliga kök med gott om

Önskar du en annan stil i köket än den som

utrymme att umgås kring matlagningen – som gjort

presenteras här? Vi erbjuder dig möjlighet att göra

för att bli lägenhetens naturliga samlingsplats.

fler inredningsval hos Marbodal. Välj ur ett brett

Våra köksstilar får en skandinavisk elegans och är

sortiment och skapa just ditt drömkök!

Deep Modern | Lucka: Arkitekt plus mellangrå slät lucka med oval svart knopp. Bänkskiva: Laminat Terrazzo med

underlimmad ho. Bänkskiva penthouse: Venato Bianco, kvartskomposit, matt struktur. Vitvaror: Siemens, vita; induktionshäll,
kyl och frys alternativt kyl/frys, helintegrerad diskmaskin, inbyggnadsugn och mikrovågsugn alt kombiugn. Fläkt: Franke.
Stänkskydd: Vit kakel 10x30, rak sättning.
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Classic Ocean | Lucka: Form vit med handtag Skålen borstad/oval borstad knopp. Bänkskiva: Laminat Ek karbon

med underlimmad ho. Bänkskiva penthouse: Venato Scuro, kvartskomposit, blankpolerad. Vitvaror: Siemens, vita; induktionshäll,
kyl och frys alternativt kyl/frys, helintegrerad diskmaskin, inbyggnadsugn och mikrovågsugn alt kombiugn. Fläkt: Franke.
Stänkskydd: Vit kakel 10x30, halvstensförband.

Salt Nature | Lucka: Malevik ljus med handtag edge straight antik brons 20 mm/pushöppning. Bänkskiva: Laminat vit med

underlimmad ho. Bänkskiva penthouse: Bianco, kvartskomposit, blankpolerad. Vitvaror: Siemens, vita; induktionshäll, kyl och frys

alternativt kyl/frys, helintegrerad diskmaskin, inbyggnadsugn och mikrovågsugn alt kombiugn. Fläkt: Franke. Stänkskydd: Vit kakel
30x60, stående.

Köksstil, original

Deep Modern
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SKÅPSLUCKA, ORIGINAL

KAKEL, ORIGINAL

Marbodal

Svenska Kakel

Vit matt 10x30 cm
rak sättning med fog
ljusgrå

BÄNKSKIVA, ORIGINAL

Marbodal

Arkitekt plus mellangrå
slät lucka av 19 mm MDF
med svagt rundad kant
NCS S 5500-N

HANDTAG, ORIGINAL

Marbodal

Oval svart
knopp

Terrazzo 625
laminat, rundad framkant
I penthouselägenheterna
gäller annan bänkskiva,
se sid. 46.

Köksstil, kostnadsfritt val

Classic Ocean
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SKÅPSLUCKA,

KAKEL,

KOSTNADSFRITT VAL

KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal

Svenska Kakel

Vit blank 10x30 cm
halvstensförband med
fog antracit

BÄNKSKIVA,
KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal
Form Vit
vitmålad ramlucka av MDF
NCS S 1002-Y

HANDTAG,
KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal

Ek Karbon 604
laminat, rak framkant
I penthouselägenheterna
gäller annan bänkskiva,
se sid. 46.

Skålen borstad
på bänkskåp

Oval borstad
på väggskåp

Köksstil, kostnadsfritt val

Salt Nature
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SKÅPSLUCKA,

KAKEL,

KOSTNADSFRITT VAL

KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal

Svenska Kakel

Vit matt 30x60 cm
stående med vit fog
Malevik ljus
folierad lucka med
trästruktur

BÄNKSKIVA,
KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal
HANDTAG,
KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal

Edge straight antik brons
cc 20 mm på bänkskåp,
push på väggskåp

Vit 622
laminat, rak framkant
I penthouselägenheterna
gäller annan bänkskiva,
se sid. 46.

Original och inredningsval

Kök, inredning
BLANDARE, ORIGINAL

BLANDARE, INREDNINGSVAL

Mora Armaturer

Mora Armaturer och Tapwell

Mora MMIX K7
krom

Mora MMIX K5
krom

Tapwell SK885
krom, utdragbar pip

Tapwell SK887
krom, utdragbar pip

Tapwell ARM984
mässing

KAKEL, INREDNINGSVAL

Vi har stilsäkrat köken med tidlösa kakelplattor, men vill du ändå sätta din personliga prägel kan du välja
andra plattor hos Svenska kakel på Stenyxegatan 31. Eller välj ett helt annat stänkskydd i exempelvis
laminat, glas eller komposit i samband med dina köksval hos Marbodal.
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Original och inredningsval

Kök, inredning
Stommen är svanenmärkt i alla kök.
Lådor har fullt utdrag och självstängare samt dämpning, väggskåp har luckdämpare.
Säkerhetsspärr på kniv- och källsorteringslåda. Sockel följer lucka.

FLÄKT, ORIGINAL

FLÄKT, INREDNINGSVAL

Franke

Franke

Franke 392
vit front, utdragbar
monteras i skåp

Franke 392
rostfri front, utdragbar
monteras i skåp

FLÄKT, VÄGGMONTERAD, INREDNINGSVAL

Franke

Franke Stil
rostfri, 60 cm

Franke Tender
rostfri, 60 cm

Franke Tender
vit, 60 cm

Vid väggmonterad kåpa målas vägg bakom fläkt.
Om kakel önskas väljer du det vid ditt möte med kundansvarig eller hos Svenska Kakel.

Original och inredningsval

Kök, inredning
BÄNKSKIVA I KVARTSKOMPOSIT,

DISKHO, ORIGINAL

BELYSNING, ORIGINAL

INREDNINGSVAL

till bänkskivor av laminat och komposit

Marbodal

Marbodal

Venato Bianco
matt struktur

KÄLLSORTERING, ORIGINAL

Intra Horizon HZ 815 DM

Marbodal

Venato Scuro
blankpolerad
Intra Horizon HZ 615 SH
Vill du välja en annan vask?
Boka ett personligt möte med
Marbodals kökssäljare så kan du göra
val helt efter eget tycke och smak!

Bianco
blankpolerad

VINKYL, INREDNINGSVAL

Electrolux (placering bestämt i samband med köksval hos Marbodal)

Vinkyl
liten
20 liter

SIDAN 22

Vinkyl
mellan
56 liter

Vinkyl
stor
138 liter
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Original och inredningsval

Kök, vitvaror
Till bostäderna i Dockporten har vi tagit fram ett fint urval av Siemens
maskiner som ni kan välja bland.
Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år,
därför har vi valt att bifoga en separat tillvalskatalog från Siemens så att vi
alltid har de senaste maskinerna att erbjuda. I den hittar du all information
om produkter och detaljer kring de vitvaror som ingår som original och
som finns som inredningsval.

Badrummet

Här får du en
bra start på dagen!
Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum med stilrena
detaljer. Här finns inredning från INR som ger dig plats för allt du
behöver. Ljusa och praktiska materialval på golv och väggar för
att skapa en harmonisk helhetskänsla.

God morgon! Det är här du får ro att kvickna till

lika privata och utgöra en personlig fristad på

innan dagen är i full fart. En fridfull stund för bara

samma sätt som badrummet. Därför har vi lagt

dig att samla energi på eller njuta av en lång

fokus på att ditt badrum ska kännas inbjudande och

dusch på kvällen och låta tankarna efter arbets-

fräscht. Samtliga bostäder kommer utrustade med

dagen rinna av. Få andra rum i ett hem kan kännas

tvättmaskin och torktumlare från Siemens.

Inspirationsbild från INR
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Inspirationsbild från INR

Original och inredningsval

WC1 med tvätt
KOMMOD, ORIGINAL

KOMMOD, INREDNINGSVAL

INR

INR

NORM 60 cm, vit
med 2 lådor, delad front med
grepplist och handfat i Evermite,
vitt

NORM 60 cm, grå
med 2 lådor, delad front med
grepplist och handfat i Evermite,
vitt

GRAND 60 cm, vit
med 2 lådor, delad front med
urtag för infrästa grepp, och
tvättställ i vitt porslin

GRAND 60 cm, vit, ramspegel
med 2 lådor, delad front med
ramspegel, handtag A matt svart
och tvättställ i vitt porslin

AIR 60 cm
vägghängd, skiffergrå med
push, svart bänkskiva Dekton.
Semirunt tvättställ i vitt porslin.
OBS! Vid val av Air är avloppet
synligt under kommoden.

Blandare till våra kommoder
presenteras på sid. 31.

Handtag A Svart
cc 128 mm
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Original och inredningsval

WC1 med tvätt
SPEGEL, ORIGINAL

SEPGEL, INREDNINGSVAL

INR

INR

Spegel med monterad
LED-belysning
bredd 60 cm

Spegel med reglerbar
sidobelysning
bredd 60 cm

AIR rund spegel
70 cm med LED-belysning
bakom kanten

SEPGELSKÅP, INREDNINGSVAL

WC-STOL, ORIGINAL

WC-STOL, INREDNINGSVAL

INR

Ifö

Ifö

Spegelskåp med
ovanbelysning
bredd 60 cm, vitt

Ifö Spira 6260
höjd 42 cm, Rimfree,
vit mjuksits

Ifö Sign 6861
förhöjd stol 46 cm,
vit mjuksits

I penthouselägenheterna gäller annan WC-stol som original, se sid. 47.

Original och inredningsval

WC1 med tvätt
DUSCHVÄGGAR, ORIGINAL

DUSCHVÄGGAR, INREDNINGSVAL

INR

INR

INR Timeless®
Klarare än klarglas med
en skyddande yta som
skyddar mot kalkangrepp.
Patenterat av INR.
Går att välja till både
Niagara och Angel
som inredningsval.

Copyright INR

INR Linc Angel klarglas
raka dörrar, blank profil
Mått 80x90 alt. 90x90 cm,
enligt bofaktablad

Copyright INR

INR Linc Angel frostat glas
raka dörrar blank profil
Mått 80x90 alt. 90x90 cm,
enligt bofaktablad

Handtag i grepp
till alla duschhörnor

Alla duschdörrar är Svanenmärkta från INR

SIDAN 28
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Original och inredningsval

WC1 med tvätt
DUSCHVÄGGAR, INREDNINGSVAL FORTSÄTTNING

DUSCHFÖRVARING,

INR

INREDNINGSVAL

INR

Copyright INR

Copyright INR

INR Linc Niagara frostat glas
rundade dörrar, blank profil
Mått 80x90 alt. 90x90 cm,
enligt bofaktablad

INR Linc Niagara klarglas
rundade dörrar, blank profil
Mått 80x90 alt. 90x90 cm,
enligt bofaktablad

Nyhet! Pile – smarta förvaringshyllor
En av INRs senaste lösningar för duschförvaring. Här får du både gott om förvaring och
väggprofil i ett! Hyllor som smälter samman med din duschhörna både vad gäller design
och funktion.

Pile förvaringshyllor
blankpolerad
Glas i duschdörr
minskar med 10 cm

Original och inredningsval

WC1 med tvätt
BADKAR, INREDNINGSVAL

Svedbergs och Ifö (endast möjligt enligt bofaktablad)

Svedbergs Barb 166
ovalt, vitt akrylbadkar, 1655x750 mm

Ifö BKFF 1600
vitt, emaljerad stålplåt
ELEKTRISK

ELEKTRISK

HANDDUKSTORK,

HANDDUKSTORK,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Nordhem

Nordhem

Nordhem Hästevik
800x530 mm

Nordhem Fiskebäck
6 armar, 740x595 mm

Nordhem Marholmen
vitt i standardakryl, 1600x700 mm

SIDAN 30
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Original och inredningsval

WC1 med tvätt
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Mora Armaturer

Mora Armaturer och Tapwell

Mora MMIX B5
Energiklass A

Mora MMIX B6
med hög pip

Tapwell RT071
Energiklass A

Tapwell Ringo RIN081
Går endast att välja till
kommod AIR med
ovanpåliggande tvättställ

Alla våra blandare är snålspolande, för miljöns skull
DUSCHANORDNING,

DUSCHANORDNING,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Mora Armaturer

Mora Armaturer

Mora MMIX S6
Energiklass A

Mora MMIX S6 Takdusch
Energiklass A

DUSCHANORDNING,
VID VAL AV BADKAR,
ORIGINAL

Mora Armaturer

Mora MMIX T5 med
duschset MMIX S5

Original och inredningsval

WC1 med tvätt
KAKEL VÄGG, ORIGINAL

KAKEL VÄGG, KOSTNADSFRITT VAL

Svenska Kakel

Svenska Kakel

Vit matt slät, 25x40 cm
rak sättning med fog Ljusgrå 16

Vit blank slät, 25x40 cm
rak sättning med fog Ljusgrå 16

I penthouselägenheterna gäller annat kakel, se sid. 47.

KLINKER GOLV, ORIGINAL

KLINKER GOLV, KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel, serie Visby

Svenska Kakel, serie Visby

Inom duschplats
är mått 10x10 cm
Antracit matt
30x30 cm

Beige matt
30x30 cm

Grå matt
30x30 cm

KLINKER GOLV, KOSTNADSFRIA VAL FORTSÄTTNING

Svenska Kakel, serie Face

Cool grey Matt
15x15 cm

Mid grey Matt
15x15 cm

Earth Matt
15x15 cm

Sand Matt
15x15 cm

Night
15x15 cm

KAKEL OCH KLINKER, INREDNINGSVAL

Som inredningsval kan du välja ur ett brett sortiment av kakel, klinker och fog. Möte bokas med
Svenska Kakel på Stenyxegatan 31 i Malmö. Du får mer info om detta genom kundansvarig.

SIDAN 32
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Original och inredningsval

WC1 med tvätt
BELYSNING I TAK, ORIGINAL

BELYSNING I TAK,

Glamox

INREDNINGSVAL

Inspirationsbild

Glamox Luxo

Infällda spotlights
i undertak med dimmer

I penthouselägenheterna gäller annan belysning, se sid. 47.

VÄGGSKÅP, ORIGINAL

BÄNKSKIVA, ORIGINAL

BÄNKSKIVA, INREDNINGSVAL

INR

INR

INR

Vit (Sheer white)

Ljusgrå (Tornado matte)

NORM, vitt
Ovan tvättmaskin och torktumlare
placeras bänkskiva och väggskåp.

Mörkgrå (Storm matte)

För lgh B54 och C54 finns denna
inredning i WC2.

Svart
(Diamond black, absolute matte)

För tvättmaskin och torktumlare se separat bilaga från Siemens

Original och inredningsval

WC2 med dusch

SIDAN 34

KOMMOD, ORIGINAL

KOMMOD, INREDNINGSVAL

INR

INR

NORM 50 cm, vit
med 2 lådor, delad front med
grepplist och handfat i Evermite,
vitt

NORM 50 cm, grå
med 2 lådor, delad front med
grepplist och handfat i Evermite,
vitt

SPEGEL, ORIGINAL

SEPGEL, INREDNINGSVAL

SEPGELSKÅP, INREDNINGSVAL

INR

INR

INR

Spegel med monterad
LED-belysning
bredd 50 cm

Spegel med reglerbar
sidobelysning
bredd 50 cm

Spegelskåp med armatur
55 cm, vitt

Med reservation för ändringar.

Original och inredningsval

WC2 med dusch
DUSCHVÄGGAR, ORIGINAL

INR

Copyright INR

Copyright INR

INR Sync modell 2
klarglas raka dörrar, blank profil.
680 mm + måttanpassad slagdörr
Enligt bofaktablad.

INR Sync modell 12
klarglas raka dörrar, blank profil

Gäller i lgh. nr: A11, A21, A31, A41,
A51, A61, A62, B23, B33, B43, B53,
B61, C61, D11, D21, D31, D41, D51,
D61, D62

Gäller i lgh. nr: B54, C54

ELEKTRISK HANDDUKSTORK,
INREDNINGSVAL

Nordhem
Nordhem Almenäs
800x430

Original och inredningsval

WC2 med dusch
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Mora Armaturer

Mora Armaturer och Tapwell

Mora MMIX B5
Energiklass A

Mora MMIX B6
med hög pip

DUSCHANORDNING,

DUSCHANORDNING,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Mora Armaturer

Mora Armaturer

Tapwell RT071
Energiklass A

Övrig inredning
lika WC 1:
Kakel och klinker, sid. 32.
WC-Stol, sid. 27
Belysning i tak, sid. 33

Mora MMIX S6
Energiklass A

SIDAN 36

Mora MMIX S6 Takdusch
Energiklass A

Med reservation för ändringar.

Original och inredningsval

Gäst-WC
TVÄTTSTÄLL, ORIGINAL

KAKEL VÄGG, ORIGINAL

KAKEL VÄGG, KOSTNADSFRITT VAL

Ifö

Svenska Kakel

Svenska Kakel

Renova
45 cm, vitt

Vit matt slät,
15x15 cm
rak sättning med
fog Ljusgrå 16

Vit blank slät,
15x15 cm
rak sättning med
fog Ljusgrå 16

Kakel sätts i frimärke ovan handfat.

KLINKER GOLV, ORIGINAL

KLINKER GOLV, KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel, serie Visby

Svenska Kakel, serie Visby

Inredning
lika WC 1:
WC-stol, sid. 27

Beige matt
10x10 cm

Antracit matt
10x10 cm

KLINKER GOLV, KOSTNADSFRIA VAL

Grå matt
10x10 cm

Inredning
lika WC 2:

Svenska Kakel, serie Face

Tvättställsblandare, sid. 36
Spegel, sid. 34
obs! bredd 40 cm
Cool grey Matt
15x15 cm

Mid grey Matt
15x15 cm

Sand Matt
15x15 cm

Night
15x15 cm

Earth Matt
15x15 cm

Spegelskåp, sid. 34
obs! bredd 40 cm

Övriga ytor

Lägenhet med
härligt ljus
I Dockporten bor du bekvämt och havsnära i ett av Malmös mest
eftertraktade bostadsområden. Här skapar vi moderna och ljusa
hem med vackra detaljer. Samtliga bostäder är Svanenmärkta.

Äntligen helg! Liv och rörelse fyller hemmets alla

med smarta planlösningar. Ett välkomnande hem

vrår. Musiken ljuder från vardagsrummet

med ljusa ytor och gråa kontraster som grund, vilket

där vänner och några nyfunna grannar samlats för

gör det lättmöblerat och låter dina inredningsdetaljer

kvällens bjudning. I köket pysslas det med

och möbler synas effektfullt. Vi hoppas att du

förrätten och på uteplatsen/balkongen har några

kommer hitta många favoriter bland våra inrednings-

samlats, nyfikna på dina nyplanterade kryddor.

val. Det är nu bostaden blir ditt hem!

I Dockporten möts du av öppna och sociala ytor

SIDAN 38
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Original och inredningsval

Övriga ytor
INNERDÖRRAR,

INNERDÖRRAR,

ORIGINAL

INREDNINGSVAL

Swedoor

Swedoor
Vit fabriksmålad karm
med spikade foder.
Kulör NCS S 0500-N.
Tröskelplatta anpassas
för att matcha golv.
I lgh. A61, B54, C54, D61
ingår dubbeldörrar,
kontakta kundansvarig
för mer information.

Easy GW
slät, lätt konstruktion

SIDAN 40

Stable GW
slät, massiv

INNERDÖRRAR KULÖR,

HANDTAG,

INREDNINGSVAL

ORIGINAL

Swedoor

Assa

Samtliga dörrar går
att få i grå kulör
NCS S 6500-N

14240 Henrietta

Unique 01L
stilren designad solid
med en stor spegel

Vill du ha en prydlig inramning av
dörrarna kan du välja en karm helt utan
spik - mer info får du av kundansvarig.

Med reservation för ändringar.

Original och inredningsval

Övriga ytor
GOLV, ORIGINAL

GOLV, KOSTNADSFRITT VAL

GOLV, INREDNINGSVAL

Kährs, 15 mm

Kährs, 15 mm

Kährs, 15 mm

Alla golv är
Svanenmärkta
från Kährs
Ek Como,
3-stavig
mattlackad

Ek Taranto,
3-stavig
vitpigmenterad
mattlackad

Ask Alabaster,
3-stavig
vitpigmenterad,
mikrofasad borstad,
mattlackad

GOLV, INREDNINGSVAL FORTSÄTTNING

Kährs, 15 mmTeknisk

specifikation

Ek Verona,
2-stavig
mattlackad

Ek Alba,
1-stavig
mattlackad

Ek Vigo,
1-stavig
vitpigmenterad

I penthouselägenheterna gäller annat golv, se sid. 48.

Ek Crisp,
1-stavig
vitpigmenterad,
mikrofasad borstad,
mattlackad

Classic Nouveau Collection
SOCKEL, ORIGINAL
Ek
Nouveau Blonde

SOCKEL, KOSTNADSFRITT VAL

SOCKEL, INREDNINGSVAL

Ek Nouveau Blonde är en vitpigmenterad, mattlackad planka/1-stav med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla
stora kvistar. Borstad med mikrofasade kanter. 15 mm.
Infärgad med måttliga färgvariationer, stora kvistar.

Träslag

Ytbehandling

Fog

Ek

Mattlack

Woodloc® 5S

Design

Vitmålad
1-stav
kulör S 0500-N

Sortering

Hårdhet (Brinellvärde)

Country

3.7

Mått

Artikelnummer

2420 mm x 187 mm x 15 mm

Mattlack - 151N8AEKP1KW240

Antal brädor: 6 plankor
Vikt per förpackning: 22 kg
Yta per enhet: 2,72 m²

Färgförändring

Golvvärme

Läggning

Ekfanér

Platsmålad
spacklas och målas
så att du slipper synliga
Förpackning
skruvar och spik

Original och inredningsval

Övriga ytor
SKJUTDÖRRSGARDEROB,

MÅLNING VÄGG,

MÅLNING VÄGG,

ORIGINAL ENLIGT LÄGENHETSBLAD

ORIGINAL

KOSTNADSFRITT VAL

NCS S 0500-N,
vit

NCS S 1002-Y,
gräddvit

Marbodal

KLINKER I ENTRÉ, ORIGINAL

Svenska Kakel, serie Visby

Marbodal Möja vit med profiler i vitt, inredning Pelly
Som inredningsval kan du få profil i silver.

GARDEROB OCH LINNESKÅP,
ORIGINAL ENLIGT LÄGENHETSBLAD

Marbodal

Antracit matt
30x60 cm
KLINKER I ENTRÉ, KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel, serie Visby

Beige matt
30x60 cm

Grå matt
30x60 cm
Max yta för klinker är 4 kvm.

SIDAN 42
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Övriga
inredningsval
• Förstärkning av vägg
• Dimmer
• Timer- eller
USB-uttag i kök
• Extra el- eller
multimediauttag,
endast i innerväggar
av gips

Inredning

Välkommen till våra
penthouse på våning 6

SIDAN 44
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Original och inredningsval

Penthouse
Vi har valt att inreda våra takvåningar lite annorlunda än lägenheterna längre
ner i huset, och på följande sidor presenteras den inredning som endast gäller
dig som valt ett av våra penthouse. Övrig inredning är samma som föregående
sidor. Fler inredningsval på inredning i kök kan göras hos Marbodal.

Kök

Du kan kostnadsfritt välja mellan stilarna Deep Modern, Classic Ocean och Salt Nature (sid. 14-19)
men bänkskivan uppgraderas till kompositsten enligt nedan.
BÄNKSKIVA I DEEP MODERN

BÄNKSKIVA I CLASSIC OCEAN

BÄNKSKIVA I SALT NATURE

ORIGINAL

KOSTNADSFRITT VAL

KOSTNADSFRITT VAL

Marbodal

Marbodal

Marbodal

Venato Bianco
matt struktur
kvartskomposit

Venato Scuro
blankpolerad
kvartskomposit

Bianco
blankpolerad
kvartskomposit

Vitvaror
Vi har valt att uppgradera
vitvarorna till helintegrerad
kyl och frys alt kyl/frys,
och en induktionshäll med
flexibla zoner.
Produkterna kan du
läsa mer om i separat
vitvarubroschyr.

Inspirationsbild från Marbodal
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5 RoK, 113 m²

Original och inredningsval

Brf Dockporten
Våning
2, 3, 4, 5
Lägenhet
A21, A31, A41, A51

Penthouse

BALKONG
14 m2

HALL

SOVRUM 2
7 m2

SOVRUM 3
8 m2

WC1 med tvätt och WC2 med dusch
G
L

EL

KAKEL VÄGG, ORIGINAL

80x90cm
KAKEL VÄGG, KOSTNADSFRITT
VAL

Svenska Kakel

Svenska Kakel
HALL

WC1

Fondvägg med klinker

ST

EL

TM

K

WC1

DM

K/F M/U

FRÅNVALSV

TT

TT TM

G

G

F
M/U

80x90cm
75x125cm

Vit matt slät, 25x40 cm
rak sättning med fog Ljusgrå 16
och en vägg med klinker
Visby 30x30 cm, se till höger.

Vit matt blank, 25x40 cm
rak sättning med fog Ljusgrå 16
och en vägg med klinker
Visby 30x30 cm, se till höger.

KAKEL VÄGG, ORIGINAL

VARDAGSRUM/KÖK
24 m2
KAKEL VÄGG, KOSTNADSFRITT
VAL

Svenska Kakel, serie Visby

Svenska Kakel, serie Visby

KÖK
20 m2
KLK

WC2

DM

SOVRUM 1
12 m2

VARDAGSRUM
23 m2

Golv 30x30 cm
och inom duschplats
10x10 cm.
Antracit matt
30x30 cm

Beige matt
30x30 cm

Grå matt
30x30 cm

VÅNING 6
VÅNING 5
VÅNING 4
VÅNING 3
VÅNING 2
VÅNING 1

Avser vägg i duschhörna, se exempel ovan. Mer information får du från kundansvarig.
WC-STOL, ORIGINAL

C

D

B

A

BELYSNING I TAK, ORIGINAL
DOCKGATAN

Ifö

0

5m

SKALA 1:100Inspirationsbild

InfälldaK spotlights
KYLSKÅP
i undertak med dimmer
F

Ifö Sign 6893
vägghängd med utanpåliggande
cistern. Vit mjuksits.

FRYSSKÅP

K/F KYL/FRYS
H

HÖGSKÅP

HÄLL

DM DISKMASKIN

ST

STÄDSKÅP
STÄDSKÅP

M/U

MICROVÅGS- OCH
INBYGGNADSUGN

G

GARDEROB

TM TVÄTTMAS

U/M

INBYGGNADSUGN
M. MICROFUNKTION

L

LINNESKÅP/
LINNESKÅPSINR.

TT TORKTUM

RUMSHÖJD 2.5 M DÄR ANNAT EJ ANGES

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Original och inredningsval

Penthouse
Övriga ytor

n

GOLV, ORIGINAL

GOLV, INREDNINGSVAL

Kährs, 15 mm

Kährs, 15 mm

Ek Vigo, 1-stavig
vitpigmenterad

Ek Taranto, 3-stavig
vitpigmenterad mattlackad

Ek Como 3-stavig
mattlackad

Ask Alabaster, 3-stavig
vitpigmenterad, mikrofasad
borstad, mattlackad

Ek Verona, 2-stavig
mattlackad

Ek Alba, 1-stavig
mattlackad

Ek Crisp, 1-stavig
vitpigmenterad, mikrofasad
borstad, mattlackad

med bas på ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla

Fog
Woodloc® 5S

Hårdhet (Brinellvärde)
3.7

Förpackning

EKP1KW240

Antal brädor: 6 plankor
Vikt per förpackning: 22 kg
Yta per enhet: 2,72 m²

Läggning

rme

Flytande,Nedlimning

Alla golv är Svanenmärkta från Kährs

SIDAN 48
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Avrunda dagen med en kvällspromenad

och se båtarna segla in i småbåtshamnen

Anteckningar

SIDAN 50
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Anteckningar

Peab Bostad 2018-09-14

Ett hem byggt för liv.
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.

peabbostad.se

