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Inredningsval 					
för ditt nya hem
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BRF HYLLIE HOMES, MALMÖ

Svanenmärkta
bostadsrätter

INNEHÅLL

Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva
sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också
i sitt kvarter och i sin stad. Vi vet att människor är
olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla
bostäder se likadana ut, och ligga på samma adress.
Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler.
Från norr till söder. Högt och lågt. Stort och litet.
Vi hjälper dig att hitta hem.

INNEHÅLL
Tips och råd när du inreder
Så gör du dina inredningsval
Kök för alla livets middagar
Tre stilar för ditt nya kök
Inredning kök
Vitvaror kök
Här får du en bra start på dagen
Inredning WC/dusch/tvätt
Inredning WC/dusch
Lägenheter med härligt ljusinsläpp
Inredning Övriga ytor
Möjlighet att göra bra miljöval
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Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ha gärna i åtanke
Brf Hyllieatt
Homes,
Malmö
ändringar
kan behöva göras fram till inflyttning. Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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INREDNING

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

Planera
Det är viktigt att veta att du inreder för dig och dina behov.
Ge dig därför tid att fundera innan du börjar planera.
Vi bombas med inredningsprogram, inredning i sociala medier
och magasin. Livet ser annorlunda ut. Fundera på vilken stil
du trivs med och vad som är viktigt för dig.
Rensa
Innan du flyttar kan det vara vettigt att rensa förråd och
garderober. Ta bara med det du behöver och tycker om.
Onödiga saker kan skänkas eller säljas. Var rädd om din
yta och utnyttja den väl, du skall leva här och nu, inte
spara saker för att kanske använda senare.
Sortera och organisera så blir flytten både roligare och
enklare. Tänk på att stora maffiga möbler kräver utrymme.
Mindre ytor upplevs rymligare med nättare möbler.
Moodboard
Du har säkert hört det förut men det är så mycket lättare om
du kan få en tydlig bild av din stil och dina önskningar. Klipp
och klistra bilder, material, mönster, färger, tapeter och gör
ett enkelt kollage i datorn eller för hand. Håll gärna ihop din
inredning med hjälp av någon röd tråd. Då blir det mer
harmoniskt och mindre spretigt. Anteckna viktiga mått på
höjder och bredder att ta hänsyn till och bär dem med dig ifall
du springer på något kul.
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Färg
Äntligen har vi trendmässigt fått alternativ till de vita hemmen
och nu kan vi inspireras av kulörer i alla de slag. Man behöver
inte välja en mörk eller stark kulör. Det blir väldigt trivsamt att
bryta av med exempelvis en ljusare grå eller beige nyans på
väggarna. Då kommer det vita taket och snickerierna fram och
du upplever fortfarande rummet som ljust. Varför inte våga
välja ett rum helt i grönt eller korallrosa? Lek med färg och
måla om när du tröttnat.
Belysning
Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi många ljuspunkter. Du behöver både allmänbelysning, punktbelysning och
stämningsbelysning. Vackra lampor kan också vara en fin
inredningsdetalj. Till stämningsbelysning är dimmers ett
måste. Det finns dimmers att köpa som kan kopplas direkt i
uttaget om din lampa inte har en inbyggd redan.
Möbler
Utbudet är stort och det är kanske mycket du drömmer om
och önskar. Fundera över vad som är värt att investera i nu och
vad som kan vara nog bra för att göra inköpet senare. Möbler
av god kvalitet och design kan man fynda betydligt billigare på
begagnatmarknaden om man är lite envis. Dessutom får du då
bättre kvalitet och lite patina på köpet.

Det ska vara en
skön känsla att
komma hem!

Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. Vill du inte
ha något tungt eller mönstrat kan du istället välja en enfärgad
gardin som går ton i ton med väggen i ett linnetyg eller ett
vackert skirt tyg. För att skapa rymd i rummet placeras gardinstången med fördel i taket. Variera med kuddar som lätt går
att byta efter årstid och humör. Välj inte för liten matta utan låt
mattan rama in möblemanget. Med mattor kan man också skapa
rum i rummet. Tavlor är ett trevligt sätt att skapa ett personligt
hem. Blanda gärna moderna tryck med oljemålningar, foton och
äldre ramar. Det finns fin konst som inte kostar mycket både på
loppisar och auktionssajter.

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

Brf Hyllie Homes, Malmö
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DAGS ATT STILANPASSA

Kundansvarig
hjälper dig hela
vägen

Så gör du dina inredningsval
Inredning och möjligheter att välja annat för att sätta en personlig
prägel på ett nytt hem är en del av beslutet att köpa en bostad
utifrån våra erfarenheter. 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
När det är dags att göra valen träffar du kundansvarig
på Peab Bostad och tillsammans går vi igenom dina frågor
och funderingar. Vissa produkter kan vi visa eller också har
vi information om var du kan åka och titta.
Stopptid
Detta är deadline när dina val ska vara Peab Bostad tillhanda.
Stopptiden bestäms utifrån projektets tidplan för att
lägenheterna ska bli färdigställda i tid. Leveranstider och
ledtider avgör stopptiden som erhålls från våra kollegor på
bygget. Om vi inte fått dina val i tid färdigställs bostaden i
originalutförande, så tänk på att vara ute i god tid!
Beställning
När du gjort dina val sammanställer kundansvarig
din beställning och skickar hem till dig för undertecknande.
Kontrollera att sammanställningen är korrekt
innan du skriver under. Beställningen är bindande.
Produkter och uppdateringar
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.
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Välj din inredning
Denna inredningsvalskatalog visar vilka val som är möjliga att
göra i projektet. För priser finns det en separat prislista som
mäklare eller kundansvarig tillhandahåller. Ta god tid på dig,
låt dig inspireras och se vilka val som kan passa just din stil.
Tänk på att planlösningen i din lägenhet inte är möjlig att ändra
annat än de eventuella från- eller tillvalsväggar som visas i din
lägenhetsritning. Val utanför denna katalog är inte möjligt att
göra.
Betalning
Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad med utgångspunkt från originalutförandet. Tilläggskostnaden för dina
inredningsval faktureras separat. Du betalar 50% av kostnaden
vid beställningstillfället och resterande summa erläggs innan
inflyttning. Vid beställning under 10 000 kr faktureras hela
beloppet vid beställningstillfället.
Försäkringar och garantier
Arbetet ska utföras av oss på Peab som är totalentreprenör
för att våra garantier och försäkringar ska gälla.

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

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

Brf Hyllie Homes, Malmö
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KÖK

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.
Man säger att köket är hemmets hjärta och det är inte ovanligt
att det mesta av vikt händer just i köket. Det är runt köksbordet
vi ofta umgås med familj och vänner eller bjuder in till
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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 Vedum.
I denna katalog presenteras alla produkter du kan välja bland,
och några andra val är inte möjliga.

Bänkskivan är den del i ditt kök som ofta utsätts för mest
slitage och är därför gjord i slitstarkt laminat som du kan få
i olika utföranden. Även här erbjuds ett brett sortiment att
välja från.
Dämpade lådor och mjukstängande luckor samt
källsorteringskärl ingår i originalutförande.

Vi har inrett med moderna vitvaror från Siemens i vitt som
originalutförande med induktionshäll, kyl, frys, ugn och
mikrovågsugn, samt helintegrerad diskmaskin. Vissa mindre
lägenheter har kombinerad ugn/mikro samt kyl/frys.
Som inredningsval kan du välja bland utförande i rostfritt,
svart och helintegrerade vitvaror.

Brf Hyllie Homes, Malmö
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INREDNING

Tre stilar för ditt nya kök
I Brf Hyllie Homes erbjuder vi en stor bredd
av inredningsval av hög kvalitet. För ditt nya
kök har vi tagit fram tre internationella och
spännande inredningsstilar.
Köket är hemmets hjärta, och allt eftersom det fått ta större
del i vår sociala tillvaro vill vi också erbjuda dig som köpare
möjligheten att personifiera denna miljö med det bästa från
två världar - där estetik möter funktion.
Originalkökets utformning finner sin bas i den skandinaviska
elegansen med släta luckor i vitt som tillsammans med de
rostfria handtagen och bänkskivan i gräddfärgad laminat ger
en harmonisk känsla – tidlös och enkel att kombinera med
din personliga smak.

SCANDINAVIAN
GRACE
•
•
•
•
•
•

Släta luckor, Maja vit
Handtag rostfritt, cc 128 mm
Blandare Tapwell RT2 184
Bänkskiva laminat Marfil Cream
Underlimmad vask
Stänkskydd kakel,
vit matt 10x20 cm, rak sättning
• Infällda spotlights under väggskåp
• Vita vitvaror, Siemens

Som inspiration har vi komponerat ytterligare två köksstilar
– French Bistro och Oriental Mood. Följ stilarna rakt av – eller
se det som en inspiration och byt ut en detalj eller två och få
in din egen personliga touch.
Alla tre stilarna kan väljas kostnadsfritt - välj den som tilltalar
dig bäst eller mixa efter din egen smak och stil.
För att hitta den röda tråden finns vi som kundansvariga med
på hela din resa, från ritning till inflyttning!
Läs mer om stilarna på nästa uppslag.

Alla tre stilarna kan väljas
kostnadsfritt - välj den som
tilltalar dig bäst eller mixa efter
din egen smak och stil.

Ett vitt kök är aldrig fel - modernt och klassiskt. Scandinavian Grace utstrålar lugn och harmoni. Den tåliga bänkskivan
i gräddfärgad laminat med skifferstruktur ger köket en levande känsla och bjuder in till kreativ matlagning.
Med en vit bas är det lätt att göra köket personligt genom att addera inredningsdetaljer i form av ljusstakar, vaser
och textilier. Ett tips är att blanda nytt och gammalt för att få en skön hemkänsla.
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INREDNING

FRENCH
BISTRO

ORIENTAL
MOOD

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Släta luckor, Maja Skogsgrön
Knopp svart, 19 mm
Blandare Tapwell RT2 184
Bänkskiva laminat, Dark mountain oak
Underlimmad vask
Stänkskydd kakel vit blank fasad 		
7,5x15 cm, sättning i halvstensförband
• Infällda spotlights under väggskåp
• Vita vitvaror, Siemens

I vårt franskinspirerade kök får du en skön bistrokänsla. Här puttrar grytorna ständigt och hemmakocken får inspiration till kulinariska maträtter. Köket har en slät lucka i en trendig grön kulör som möter upp ett vitt blankt kakel med fasad kant i halvstensförband.
Här har vi en mörk fog som standard vilket ger extra karaktär till köket. Bänkskivan är av tålig mörk laminat
som matchar de svarta knopparna. Här får snygga redskap, kastruller och kryddor ta plats och synas. Ett kök med mycket värme
som absolut bjuder in till umgänge!
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Släta luckor, Maja sandbeige
Handtag Tråd, mässing
Blandare Tapwell RT2 184
Bänkskiva laminat, Urban Style
Underlimmad vask
Stänkskydd kakel mörkgrön fasad
7,5x15 cm, sättning i halvstensförband
• Infällda spotlights under väggskåp
• Vita vitvaror, Siemens

Här är köket för dig som gillar färg och form – ett kök med stark identitet och en exklusiv touch! Luckan har en behaglig sandbeige
ton som tillför en värme till våra sinnen. Handtagen i mässing och det mörkgröna kaklet gifter sig väl. Bänkskivan som är vald till
detta kök påminner om betong och även den tillför värme genom att ha en mix av varma och kalla toner. Ett tips är att piffa med
färgglada förvaringsburkar, färska kryddor och guldfärgade inslag via till exempel krukor och vaser.

Brf Hyllie Homes, Malmö

13

KÖK

Inredning kök
Lucka, original
Vedum

Lucka Maja och Agnes går även som inredningsval att välja i fler kulörer.
Maja – erbjuds ej i Antikgrå. Sandbeige och Skogsgrön är kostnadsfria val.
Agnes – valbar i samtliga kulörer nedan förutom Mellangrå.

Luckor, kostnadsfria val
Vedum

Välj din
favoritfärg!

Maja F20 Vit
Stil: Scandinavian Grace
Målad lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

Maja F84 Skogsgrön
Stil: French Bistro
Målad lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

Maja F79 Sandbeige
Stil: Oriental Mood
Målad lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

Varmgrå
F58
Kulör Bas

Betonggrå
F49
Kulör Bas

Antikgrå
F47
Kulör Bas

Sandbeige
F79
Kulör Bas

Linnebeige
F88
Kulör Accent

Havregul
F87
Kulör Accent

Mellangrå
F78
Kulör Accent

Åskblå
F82
Kulör Accent

Skogsgrön
F84
Kulör Accent

Kulörerna Bas och Accent tillhör olika prisgrupper, för mer information se prislistan.

Luckor, inredningsval
Vedum

Agnes F20 Vit
Målad lucka av
16 mm MDF-board
med frästa spår

Grå
F44
Kulör Bas

Linda Ek
Fanerad lucka av 20 mm
spånskiva med en 3 mm
massiv fasad träkant

Linda Ek Svartbets
Fanerad lucka av 20 mm
spånskiva med en 3 mm
massiv fasad träkant

Nora Grå
Melaminbelagd lucka
av 16 mm fukttrög MDF

I originalutförande ingår lådor med fullutdrag och dämpad stängning,
väggskåp har luckdämpare. Säkerhetsspärr på kniv och källsorteringslåda. Sockel följer lucka.
Frontanpassning av stomme är möjligt tillval vid val av mörk lucka (åskblå och betonggrå), finns endast i svart.
Stommen är Svanenmärkt

Inspirationsbild från Vedum (Nora grå)

1234 5678

14

Brf Hyllie Homes, Malmö

Brf Hyllie Homes, Malmö

15

KÖK

Inredning kök
Handtag, original
Vedum

Handtag, kostnadsfria val
Vedum

Anemon, knopp svart
Stil: French Bistro
Ø 19 mm

Anemon rostfritt
Stil: Scandinavian Grace
cc 128 mm

Som inredningsval
erbjuds pushfunktion
på luckor*

Akleja mässing
Stil: Oriental Mood
cc 128 mm

Handtag, inredningsval
Vedum

Anemon svart
cc 128 mm

Akleja förnicklat
cc 128 mm

Tistel svart lättrat
cc 128 mm

Tistel antik mässing lättrat
cc 128 mm

Tistel rostfritt lättrat
cc 128 mm

Akleja läder svart/krom
cc 128 mm

Akleja läder brun/krom
cc 128 mm

Aster svart/krom
cc 128 mm

Havtorn mässing
cc 160 mm

Iris rostfritt
Grepplist
längd 100 mm

Anemon rostfri
Knopp
Ø 30 mm

Anemon krom
Knopp
Ø 30 mm

Anemon svart
Knopp
Ø 30 mm

Vallmo rostfri
Knopp
Längd 40 mm

Tistel svart
lättrad
Knopp

Tistel antik
mässing lättrad
Knopp

Tistel rostfri
lättrad
Knopp

cc= avstånd mellan borrhål
Du kan kostnadsfritt välja inga handtag. Luckor och lådor monteras då oborrade.
Vid frånval av handtag och val av integrerad diskmaskin monteras grepp Iris rostfritt 31227.
*Välj mellan: Pushfunktion på köksluckor och beslag på lådor samt högskåp
eller pushfunktion på köksluckor men inga handtag till lådor och högskåp som då lämnas oborrade.
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KÖK

Inredning kök
Bänkskiva, original
Vedum
Laminat med rak framkant.

9477F
Marfil Cream
Stil: Scandinavian Grace

Bänkskiva laminat, inredningsval
Vedum. Rak framkant.

Bänkskiva, kostnadsfria val
Vedum
Laminat med rak framkant.

4371D
Dark Mountain Oak
Stil: French Bistro

Laminat är
ett tåligt och
flexibelt material

5002
Chromix Silver

S68036
Cento

S63014
Marmo Roma

S68025
Kings Marble Green

Bänkskiva natursten och kvartskomposit, inredningsval
Vedum
30 mm med rak framkant, blankpolerad yta.

3008
Urban Style
Stil: Oriental Mood

Bänkskiva laminat, inredningsval
Vedum. Rak framkant.

3006
Carrara Marble

6945F
Virrvarr Antracit

9483F
Ferro Grafite
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3012
Karusell

9478F
Marfil Antico

7487D
Zeus silver

Brf Hyllie Homes, Malmö

2006
Grey Sonoma Oak

6001
Ceramic Antracit

7486D
Zeus antracit

W450D
Vit

7505D
Platinum Grey twist

6216D
Black Brazil

Coral Clay
Komposit

Frosty Carrina
Komposit

London Grey
Komposit

Oyster
Komposit

Royal Reef
Komposit

Snowy Ibiza
Komposit

Noble Grey
Komposit

Calypso
Komposit

Moorland fog
Komposit

Coastal Grey
Komposit

Negro Tebas
Komposit

Bohus Grå
Natursten

Nero Assoluto
Natursten

Verde Guatemala
Natursten

6943F
Virrvarr Silver

2017
Truffle Sonoma Oak

3010
Chicago Concrete Dark

Vid val av stenskivor tänk på att vara aktsam och inte placera varma grytor direkt på skivan.
Bänkskiva kan komma att skarvas beroende på bänkskivans längd i köket.

Brf Hyllie Homes, Malmö
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Inredning kök
Diskho, original
Intra

Underlimmad

Intra Horizon HZ 815
i kök med 80 cm skåp
Två stora hoar,
underlimmad

Intra Horizon HZ 615
i kök med 60 cm skåp
En stor och en mindre ho,
underlimmad

Planlimmad

Diskhon är underlimmad i laminatbänkskiva
och planlimmad vid val av bänkskiva i
natur- eller kompositsten.

Diskho, inredningsval
Intra

Intra Frame FR520
(till 60 cm skåp)

Intra Linea 7140
(endast till 80 cm skåp)

Belysning, original
Vedum

Källsortering, original

Inrett för en
klimatsmart
vardag

Spotlights LED, rund
Placering ovan bänkskiva,
monteras i belysningsbotten

Källsortering

Inspirationsbild från Vedum (Lucka Maja Havregul)
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KÖK

Inredning kök
Blandare, original
Tapwell

Blandare, original
enligt bofakta*
Mora armatur

Blandare, kostnadsfritt val
Tapwell

Blandare, inredningsval
Tapwell. Utdragbar handdusch.

Tapwell RT2 184,
krom

Mora Izzy Turnie,
krom, fällbar pip

Tapwell RT2 984,
krom

Tapwell ARM 887,
krom

Tapwell ARM 887,
mässing

Tapwell ARM 887,
mattsvart

Tapwell ARM 887,
brushed nickel

Blandare, inredningsval
Tapwell

Tapwell ARM 184,
krom

Tapwell ARM 184,
mässing

Tapwell ARM 184,
mattsvart

Tapwell ARM 184,
brushed nickel

Tapwell ARM 984,
krom

Tapwell ARM 984,
mässing

Tapwell ARM 984,
mattsvart

Tapwell ARM 984,
brushed nickel

* Gäller i lgh A1101, A1201, A1301, A1401, A1501. Andra val är ej möjligt.
Alla blandare är med diskmaskinsavstängning.
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I ditt nya kök får du en bra start på dagen.
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KÖK

Inredning kök
Stänkskydd, inredningsval
Svenska Kakel
Stänkskydd, original
Svenska Kakel

Stänkskydd, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Vit matt slät 10x20 cm
Stil: Scandinavian Grace
rak sättning
med fog Ljusgrå 16

CE.SI Talco fasad,
vit blank, 7.5x15 cm
Stil: French Bistro
sättning halvstensförband
med fog Betonggrå 14
eller Ljusgrå 16

Stänkskydd kakel, inredningsval
Svenska Kakel

Vit matt slät 10x20 cm
halvstensförband
med fog Ljusgrå 16

Vit blank slät 10x20 cm
rak sättning eller
halvstensförband
med fog Ljusgrå 16

CE.SI Piombo fasad,
ljusgrå blank, 7.5x15 cm
rak sättning eller i
halvstensförband
med fog Grå 15

CE.SI Pirite fasad,
antracitgrå blank, 7.5x15 cm
rak sättning eller i
halvstensförband
med fog Betonggrå 14

Storlek 30x60 cm. Rak, stående sättning.

CE.SI Rame fasad,
mörkgrön blank, 7.5x15 cm
Stil: Oriental Mood
sättning halvstensförband
med fog Betonggrå 14

Stänkskydd laminat/natur- och
kompositsten, inredningsval
Vedum
Samma material som bänkskivan kan
även väljas som stänkskydd. Välj höjd
20 cm eller 50 cm (upp till väggskåp).
Se sid. 18-19 för utseende.
Mer information hittar du också
i tillhörande prislista.

Carrara
med fog Ljusgrå 16

Hmade Pearly
med fog Ljusgrå 16

Hmade Peppery
med fog Betonggrå 14

Hmade Tan
med fog Grå 15

Hmade Licorice
med fog Betonggrå 14

Norr 01 vit
med fog Grå 15

Norr 02 grå
med fog Grå 15

Norr 03 svart
med fog Betonggrå 14

Vit matt kakel
med fog Ljusgrå 16

Vit blank kakel
med fog Ljusgrå 16

Exempelbild stänkskydd
Hexagon Carrara
Granitkeramik, matt
marmormönster.
Storlek 5,6x5,6 cm
med fog Ljusgrå 16
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Stänkskydd erbjuds
även i samma material
som bänkskivan

Brf Hyllie Homes, Malmö
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KÖK

Inredning kök

Vitvaror kök

Fläkt/kåpa, original. Se nedan för vilken som ingår i din lägenhet.

Till bostäderna i Brf Hyllie Homes har vi tagit fram ett fint urval av vitvaror från Siemens. Vita maskiner i
originalutförande och som inredningsval kan du bland annat välja utförande i rostfritt, svart eller integrerade
produkter. Modellerna på vitvaror byts ut och förbättras ofta flera gånger per år, därför har vi valt att bifoga
en separat vitvarulista 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 de vitvaror som finns som
inredningsval.

Franke 392-12, vit frontlist
Utdragbar

Swegon Casa Jazz
FTX-aggregat i kök,
fast läge

Franke Tender 725-12
Rostfri, 60 cm

Franke 392-12 original i: alla lägenheter utom nedan. Inredningsval är möjliga enligt nedan.
Swegon Casa Jazz original i lgh: F1102, F1204, F1304 och F1402. Inga andra fläktar är valbara.
Franke Tender 725-12 original i lgh: A1601, B1601, B1602, B1603. Inredningsval är möjliga enligt nedan.

Fläkt, kostnadsfritt val*
Franke

Fläkt, inredningsval*
Franke

392-12, rostfri frontlist
Utdragbar

Tender 722
Rostfri, 60 cm

Tender 722
Svart, 60 cm

Stil 782-12
Rostfri, 60 cm

* Gäller ej lgh där Swegon Casa Jazz eller Franke Tender 725-12 är original.

Fläkt, inredningsval**
Franke

Stil 782-12
Rostfri, 60 cm

600-12, vit frontlist
Fast läge

600-12, rostfri frontlist
Fast läge

Vitvaror i vitt,
rostfritt och
svart från Siemens

** Gäller endast lgh A1601, B1601, B1602, B1603
Där vägghängd fläktkåpa ingår som original eller väljs som inredningsval minskas skåp sidan om fläkt. Målad yta bakom kåpa.
Kakel bakom kåpa kan väljas enligt offert.
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BADRUM

Här får du en bra start på dagen
Det är här du får ro att kvickna till innan dagen är i full fart.
En fridfull stund för bara dig att samla energi eller njuta av en
lång dusch på kvällen och låta tankarna efter arbetsdagen
rinna av.
Få andra rum i ett hem kan kännas lika privata och utgöra en
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personlig fristad på samma sätt som badrummet. Därför har vi
lagt fokus på att ditt badrum ska kännas inbjudande och fräscht.

plats för allt du behöver. Vitt kakel på väggarna harmonierar
väl med grått golvklinker.

Praktiskt och stilrent
Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum med stilrena
detaljer. Här finns inredning från bland andra INR som ger dig

Utrustat för en bekväm vardag
Samtliga bostäder är utrustade med tvättmaskin och
torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin/torktumlare
från Siemens.

Ovan vitvarorna placeras en bänkskiva i laminat och
väggskåp så att du smidigt kan ta hand om och stuva undan
din tvätt. I vissa lägenheter är ventilationsaggregat placerade
ovan tvättmaskin/torktumlare (detta visas då på aktuell
lägenhetsritning).

Brf Hyllie Homes, Malmö
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WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Kommod, original
INR

Kommod, inredningsval
INR

Viskan Grip, Premium White
Bredd 60 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

Viskan Grip, Still Grey
Bredd 60 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

Viskan Grip, Black Oak
Bredd 60 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

Spegel, original
INR

Spegel, inredningval
INR

Spegel Feel
Bredd 60 cm med
monterad LED-belysning
och underbelysning

Spegel Scene
Bredd 60 cm med
LED-belysning, vinklingsbar
och dimbar

Spegel Loox
Rund, 70 cm diameter med
LED-belysning bakom kanten

Spegelskåp, inredningval
INR

Viskan Solid, Premium White
Bredd 60 cm med 2 lådor och handtag,
handfat i matt vit stenkomposit

Viskan Solid, Still Grey
Bredd 60 cm med 2 lådor och handtag,
handfat i matt vit stenkomposit

Stage 60, Premium White
Bredd 60 cm med
ovanbelysning

Stage 60, Still Grey
Bredd 60 cm med
ovanbelysning

Stage 60, Black Oak
Bredd 60 cm med
ovanbelysning

För val av handtag
till Viskan Solid
se sid. 32

Viskan Solid, Black Oak
Bredd 60 cm med 2 lådor och handtag,
handfat i matt vit stenkomposit
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b

WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Handtag till kommod,
original
INR

inkl.)

omföringen i
ler i tak med
l polskruvarna.
källa och skruva
a den medsols.
och sockel sitter

WC-stol, inredningsval
Ifö

Obs! Val av handtag gäller
ej vid val av kommod
Viskan Grip med grepplist.
Spot krom
Knopp

Spot mässing
Knopp

Spot matt svart
Knopp

Förhöjd
toalettstol som
inredningsval

Som kostnadsfritt val kan du
även välja inga handtag alls,
oborrade luckor och lådor.

Handtag kommod, inredningsval
INR

Ifö Spira 6260
Vit, höjd 42 cm,
Rimfree, vit mjuksits

Belysning tak, original
Ifö

Ifö Classic glob 150
Svart, klarglas

timentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är
a kombinationer med kupa i matt opal, blank opal eller klarglas.

N

WC-stol,original
Ifö

Handtag kommod, kostnadsfria val
INR

Teknisk information
Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål
för montage. CC-mått 60-66 mm. En
kabelgenomföring i botten med uttag för två
nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x
2,5 mm2. Överkoppling är möjlig.
Bottengenomföring, två brytväggar. Petskydd och
skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Våra
kupor är alla unika, mindre variationer kan
förekomma. Tillåten för användning i miljöer där en
ansamling av icke-ledande damm på armaturen
kan förväntas.
Underhåll
Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och
rengör det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om
nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om
nödvändigt. Sätt på glaset.

Core mässing

Core matt svart

Add krom
cc 128 mm

Add vit
cc 128 mm

Add, matt svart
cc 128 mm

Belysning tak, inredningsval
Ifö

Ifö Classic glob 150
Vit, klarglas

Infällda spotlights, 3 st*
I nedpendlat undertak med dimmer.
Observera att detta val medför cirka
10 cm lägre rumshöjd i de badrum
där takhöjden enligt bofaktablad är 2,47.

• I lgh A1601, B1205, B1305, B1405, B1505, B1601, B1602 och B1603
ingår spotlights i originalutförandet. Inredningsval i övriga bostäder.

Ifö Spira 6261
Vit, höjd 46 cm,
Rimfree, vit mjuksits

Handdukskrok, original
Beslagsboden

Handdukskrok, inredningsval
Beslagsboden

BK1106, 2 krokar (2 st)
Kromat rostfritt stål,
självhäftande

BB1093, 2 krokar (2 st)
Svart rostfritt stål,
självhäftande

Toalettpappershållare, original
Beslagsboden

Handdukskrok, inredningsval
Beslagsboden

BK1098
Kromat rostfritt stål,
självhäftande

BB1098
Svart rostfritt stål,
självhäftande

Detaljer som
är valda med
omsorg

Reservdelar
Glas: 1-6108-2, 79 060 74
Glastätning: 02786-1, 79 059 90
Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre
hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för
modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi
reserverar oss för eventuella fel i texten samt
förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska
specifikationerna (utan föregående avisering).
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WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Duschväggar, original
INR. Mått 90x90 cm om inget annat anges i lägenhetsritning.

Duschväggar, inredningsval
INR

Badkar, inredningsval (endast möjligt enligt lägenhetsritning)
Ifö

Badkarsblandare, inredningsval
Som inredningsval kan du välja
att få duschanordning till badkar,
och inga duschväggar levererade.
Detta val är för dig som önskar att
ombesörja badkar på egen hand
efter inflyttning. OBS! Endast
möjligt vid tillval badkar enligt
lägenhetsritning.

Ifö BKFF
Vitt frontfritt badkar, 1600 mm. Utan duschvägg.
ink. Tapwell RT105 och badkarsblandare EVM022
(bild visar ej rätt blandare).

INR LINC Angel frostat glas
Raka dörrar, blank profil

Duschförvaring,
inredningsval
INR

Elektrisk handdukstork, inredningsval i samtliga lägenheter förutom*
där det är enligt original
Pax

INR LINC Angel Timeless klarglas
Raka dörrar, blank profil
Pax Salsa, krom
540x700 mm,
effekt 55W

Timeless® är en patenterad och
permanent ytbehandling som gör ytan
jämnare och lättare att hålla ren.

INR LINC Angel klarglas
Raka dörrar, blank profil
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Pile förvaringshyllor
Blankpolerad.
Glas i duschdörr
minskar med 10 cm.

Pax Flex I, krom
5 armar,
560x600 mm,
effekt 50W

Pax Flex I, matt svart
5 armar,
560x600 mm,
effekt 50W

* I lgh F1301, F1302 A1601, B1601, B1602 och B1603 ingår Pax Flex I, krom
i originalutförandet. Som inredningsval kan du välja Pax Flex I, matt svart.
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WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Tvättställsblandare, original
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Duschanordning, original
Tapwell

Duschanordning, inredningsval
Tapwell

Tapwell RT 105
och duschblandare EVM 168

Tapwell TVM 7200
Lång Krom

Tvättställsblandare
med snygg design och
gedigen konstruktion

Tapwell RT2 071 Krom

Tvättställsblandare, inredningsval
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Tapwell ARM 071 Krom

Tapwell ARM 071 Mattsvart

Tapwell EVO 078 Mattsvart

Tapwell TVM 7200
Lång Mässing

Tapwell ARM 071 Mässing
Duschanordning
vid val av badkar, original
Tapwell

Tapwell EVO 078 Krom

Tapwell TVM 7200
Lång Mattsvart

Duschanordning
med hög kvalitet
oavsett egenskaper och
ytmaterial

Tapwell EVO 078 Mässing

Tapwell RT 105 och badkarsblandare EVM 022
Inredningsval är är ej möjliga.
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WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Kakel vägg, original
Svenska Kakel

Kakel vägg, inredningsval
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Välj kostnadsfritt
mellan blankt
och matt kakel
Vit matt slät 20x40 cm
rak sättning med
fog Ljusgrå 16

Vit blank slät 20x40 cm
rak sättning med
fog Ljusgrå 16

City Oslo, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Grå 15

City London, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Grå 15

City Bruxelles, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Betonggrå 14

Carrara, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Ljusgrå 16

City Amsterdam, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Betonggrå 14

Kakel vägg, inredningsval
Svenska Kakel

Vit matt, 30,3x60,5 cm
rak liggande sättning
med fog Ljusgrå 16

Vit blank, 30,3x60,5 cm
rak liggande sättning
med fog Ljusgrå 16

Hmade Pearly, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Ljusgrå 16
Allt kakel sätts i rak
sättning som standard.
Som tillval kan sättning
löpande förskjutning väljas.

Hmade Peppery, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Betonggrå 14

Hmade Tan, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Grå 15

Norr 01 vit, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Grå 15

Norr 02 grå, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Grå 15
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Hmade Licorice, 30x60 cm
rak liggande sättning
med fog Betonggrå 14

Rak sättning,
original

Löpande förskjutning,
inredningsval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Gäller storlek
30x60 cm.
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WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning WC/dusch/tvätt
Klinker golv, original
Svenska Kakel
Rak läggning.

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel
Rak läggning.

Väggskåp, original
INR

Väggskåp, inredningsval
INR

Premium White
Handtagslöst

Still Grey
Handtagslöst (vit stomme)

Storlek 15x15 cm

City Amsterdam
med fog
Betonggrå 14

City Bruxelles
med fog
Betonggrå 14

City London
med fog
Grå 15

City Oslo
med fog
Grå 15

Klinker golv, inredningsval
Svenska Kakel. Rak läggning.

Black Oak
Handtagslöst (vit stomme)

Storlek 15x15 cm
Bänkskiva, original
INR
Hmade Peppery
med fog
Betonggrå 14

Hmade Pearly
med fog
Ljusgrå 16

Hmade Tan
med fog
Grå 15

Hmade Licorice
med fog
Betonggrå 14

För vitvaror se
separat broschyr
från Siemens
Vit

Norr 01 vit
med fog
Grå 15

Norr 02 grå
med fog
Grå 15

Carrara
med fog
Ljusgrå 16

Ever grau
med fog
Grå 15
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Bänkskiva, inredningsval
INR

Norr 03 svart
med fog
Betonggrå 14

Tre kostnadsfria
alternativ på
klinker

Ljusgrå

Mörkgrå

Svart

Väggskåp och bänkskiva placeras ovan tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin, enligt lägenhetsritning.
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WC/DUSCH

Inredning WC/dusch
Kommod och spegelskåp, bredd 50 cm, gäller endast i lägenheter enligt sid. 42.

Duschväggar, original
INR. För mått se lägenhetsritning.

Sync 4
Klarglas raka dörrar, vikbara,
blank profil

Sync 12, endast i lgh B1601
Klarglas, raka dörrar, vikbara
blank profil

Linc Angel, endast i lgh A1601
Klarglas, raka dörrar och blank
profil. Kan som inredningsval
väljas med frostat glas eller
Timeless klarglas.

Kommod, original
INR

Kommod, inredningsval
INR

Viskan Grip, Premium White
Bredd 50 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

Viskan Grip, Still Grey
Bredd 50 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

Spegel, original
INR

Spegelskåp, inredningval
INR

Spegel Feel
Bredd 50 cm med
monterad LED-belysning
och underbelysning

Stage 50, Premium White
Bredd 50 cm med
ovanbelysning

Viskan Grip, Black Oak
Bredd 50 cm med 2 lådor, grepplist
och handfat i matt vit stenkomposit

ÖVRIG INREDNING LIK A WC/DUSCH/TVÄTT
• Kommod, sid. 30
I lgh F1301, F1302, B1205, B1305, B1405
och B1505 är kommod 50 cm bred,
se aktuella val på sid 43
• Spegel och spegelskåp, sid. 31
I lgh F1301, F1302, B1205, B1305, B1405
och B1505 är Loox och Scene ej valbart,
se aktuella val på sid 43
• Handtag, kommod Viskan Solid, sid. 32
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• Handdukstork, sid. 35
Observera att samtliga val är
inredningsval

• Handdukskrokar, sid. 33

• Badkar, sid. 35

• Kakel vägg, sid. 38-39

• Tvättställsblandare, sid. 36

• Klinker golv, sid. 40

• Duschanordning, sid. 37

• Toalettpappershållare, sid. 33
• WC-stol, sid. 33
Stage 50, Still Grey
Bredd 50 cm med
ovanbelysning

Stage 50, Black Oak
Bredd 50 cm med
ovanbelysning

• Belysning i tak, sid, 32
Antal spotlights i detta badrum är
2 st. Inredningsval i alla lägenheter
utom lgh A, D, E och B1601 där 2 st
spotlights ingår i originalutförandet.
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ÖVRIGA YTOR

Lägenheter med härligt ljusinsläpp
I Brf Hyllie Homes skapar vi ljusa lägenheter i varierande
utformningar. Gemensamt är deras genomarbetade
planlösningar, alla med balkong, uteplats eller terrass.
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.
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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.

I Brf Hyllie Homes möts du av öppna och sociala ytor med
smarta planlösningar. I originalutförandet ligger ett
Svanenmärkt parkettgolv i mattlackad ek. Ek är en bra grund i
ditt hem, ett behagligt naturmaterial som skapar en ombonad
känsla. Vita väggar, garderober och innerdörrar gör hemmet
ljust.

Bra förutsättningar
Det goda originalutförandet 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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45

ÖVRIGA YTOR

Inredning Övriga ytor
Golv, original
Kährs

Ek Como
Mattlackad, 3-stav,
15 mm

Klinker golv i entré, inredningsval
Svenska Kakel

Golv, inredningsval
Kährs

Ek Taranto
Mattlackad, 3-stav,
vitpigmenterad, 15 mm

Ask Skagen
Mattlackad, vit,
3 -stav, 15 mm

Ek Vigo
Mattlackad, mikrofas,
vit, 1-stav, 15 mm

City Oslo, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

City London, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

City Amsterdam, 30x60 cm
rak sättning med fog Betonggrå 14

City Bruxelles, 30x60 cm
rak sättning med fog Betonggrå 14

Hmade Pearly, 30x60 cm
rak sättning med fog Ljusgrå 16

Hmade Peppery, 30x60 cm
rak sättning med fog Betonggrå 14

Hmade Tan, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

Hmade Licorice, 30x60 cm
rak sättning med fog Betonggrå 14

Norr 01 vit, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

Norr 02 grå, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

Norr 03 svart, 30x60 cm
rak sättning med fog Betonggrå 14

Ever Grau, 30x60 cm
rak sättning med fog Grå 15

Tröskelplatta matchar golv.

Ek Cinder
Mattlackad, mikrofas,
borstad, gråbrun,
1-stav, 15 mm

Golvsockel,
original

Vitmålad
Kulör NCS S 0500-N
fabriksmålad med synlig
skruv 12x57 mm
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Ek Alba
Mattlackad, mikrofas,
1-stav, 15 mm

Golvsockel,
inredningsval

Ekfanér
med synlig skruv
12x57 mm

Fönsterbänk i
grå kalksten
i originalutförandet

Maximal yta för klinkergolv är 4 kvm.

Som inredningsval
erbjuds sättning i
löpande förskjutning
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ÖVRIGA YTOR

Inredning Övriga ytor
Garderober, original
Vedum

Skjutdörrsgarderob, original (enligt lägenhetsritning)
Vedum

Elbrytare och kontakter,
original
Berker

Vita profiler
erbjuds som
inredningsval

Dimmer
erbjuds som
inredningsval

Polarvit
Hörnboxar i kök
Möjlighet finns till extra eluttag som inredningsval,
se prislista för mer information.

Mirro Opal vit
Profiler i silver. Inredning Pelly
(inredning i bild ingår ej).

Inredningsexempel Pelly

Garderob ingår enligt lägenhetsritning.

Skjutdörrsgarderob, inredningsval
Vedum. Går ej att få på annat ställe än
inritat på lägenhetsritning.

Handtag garderob, original
Vedum

Anemon rostfri
cc 128 mm

Mirro Opal spegel

Förstärkning vägg, inredningsval
Förstärkning med 15 mm plywood
bakom gips, mellan reglar från golv till tak,
en sida vägg enligt markering
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Handtag garderob, kostnadsfritt val
Vedum

Anemon svart
cc 128 mm
Val gäller samtliga garderober i lägenheten.
Som kostnadsfritt val kan du även välja inga handtag alls,
oborrade dörrar.
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Inredning Övriga ytor
Innerdörrar, original
Swedoor

Handtag innerdörrar,
original

Innerdörrar, inredningsval
Swedoor

Hoppe Stockholm

Easy GW
Vit slät med lätt
konstruktion

Stable GW
Vit slät med massiv
ljudisolerande kärna

Unique 01L
Vit, stilren solid med en
stor spegel, massiv
ljudisolerande kärna

Samtliga dörrar är i kulör NCS S 0500-N och levereras med vit fabriksmålad karm med spikade foder.
Som inredningsval kan du välja kvist- och spikfri karm med folierade foder. Byte gäller samtliga innerdörrar i lägenheten.

Vägg, original

Målade vita
NCS S 0500-N

Vägg, kostnadsfria val

Målade gräddvit
NCS 0502-Y

Målade ljusgrå
NCS S 1002-Y

Till- och frånvalsvägg
möjligt enligt
lägenhetsritning

Val gäller samtliga rum i lägenheten. Färgavvikelser kan förekomma.
Annan kulör kan väljas som inredningsval. Separat offert skapas.
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N
VA

EN M ÄR

I Brf Hyllie Homes 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 tid. Förutom att Svanenmärka
våra nyproducerade bostadsrättslägenheter i Brf Hyllie Homes 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.

K
T

Möjlighet att göra bra miljöval

ERFARENHET OCH KVALITET

S

NYA HEM FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Några av våra leverantörer
SIEMENS, 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.

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
Peab Bostads ambitioner. Vedum har Svanenmärkt alla köksstommar och
majoriteten av laminatbänkskivorna samt även några luckor.

INR, 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.

KÄHRS, golv
Kährs har arbetat 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.

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 de upp till sitt viktigaste värde - pålitlighet.

SVENSKA KAKEL, kakel och klinker
Svenska kakel startades 1977 och har idag 6 butiker från norr till söder, samt
noggrant utvalda återförsäljare. Kakel/klinker importeras från ledande tillverkare
världen över, med tonvikt på Europa. Kraven är höga gällande miljö och hållbarhet
och ledorden Kvalitét – Kunskap – Service ger dig som kund trygghet.
Inspirationsbild från Vedum (Maja Skogsgrön med bänkskiva Verde Guatemala)
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