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MARBODAL
(KÖK & BAD)

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.

INR 
(DUSCHDÖRRAR) 

Svensktillverkade duschdörrar 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.

SVENSKA KAKEL
(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 råd-

givning för ett lyckat slutresultat.

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. 

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.

Erfarenhet och kvalitet
NÅGRA AV VÅRA LEVERANTÖRER
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inspirationsbild från Siemens

Inspirationsbild från MarbodalInspirationsbild från Marbodal
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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 i 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.

Erfarenhet och kvalitet
TIPS OCH RÅD FRÅN INREDAREN
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Lycka till med din spännande resa önskar vi på Peab Bostad

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 upp-
lever 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 stämnings-
belysning. 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.

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! 

TEXTILIER & 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.
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Välkommen
till ditt nya
drömhem!

PERSONLIGT MÖTE

När det är dags att göra valen träffar du kundansvarig 
på Peab och tillsammans går ni 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 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 standardutförande.

BESTÄLLNING

Dina inredningsval ska vara Peab tillhanda innan 
stopptiden som kommuniceras via ansvarig säljare och 
kundansvarig. Tänk på att vara ute i god tid! 
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 förbehåller sig rätten att byta ut en produkt till en 
med minst likvärdig kvalitet. 

VÄLJ DITT KÖK

Har du andra önskemål kring inredning i ditt kök än vad 
som presenteras i denna katalog går det bra att boka 
ett personligt möte med köksleverantören för att välja 
material som bättre passar din stil. Vatten, avlopp, el och 
vitvaror behöver vara kvar på sin ursprungliga plats, men 
lucka, bänkskiva och handtag är fritt fram att byta. Du får 
då offert på tillkommande kostnad från köksleverantören. 
Mer information om processen och vad som är möjligt att 
byta får du från kundansvarig på Peab.

BETALNING

Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad med 
utgångspunkt från originalutförandet. Tilläggskostnaden 
för dina tillval faktureras separat. Du betalar 50% av 
kostnaden vid beställningstillfället och resterande summa 
erläggs innan inflyttning.

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTI

Arbetet ska utföras av oss på Peab som är 
totalentreprenör för att våra garantier och försäkringar 
ska gälla. 

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. 

SÅ GÖR DU DINA INREDNINGSVAL
Hör gärna av dig om du har några frågor
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Här lagas snabba vardagsfrukostar och festmåltider, värmande vinterchoklad och 
svala drinkar till sommarkvällen. Vi pratar förstås om köket, hemmets hjärta. Vi har 
skapat ett ljust och rymligt kök, som gjort för att bli lägenhetens naturliga samlingsplats. 
Utrustat med moderna vitvaror från Siemens, bra förvaring och praktiska arbetsytor. 
Det här blir ett rum som inspirerar till både matlagning och härlig gemenskap. 
Här finns gott om utrymme för alla att delta i förberedelserna. Vem vill du bjuda in?

KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA
Rum för mer än bara matlagning

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.
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SKÅPSLUCKA

ORIGINAL

Marbodal
Aspekt, målad vit lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

KÖKET - original

HANDTAG

ORIGINAL

Marbodal 
Solo, rostfritt   
cc 128 mm

BÄNKBELYSNING

ORIGINAL

Marbodal
Spotlights ID Led, rostfri

KÄLLSORTERING

ORIGINAL

Marbodal

BÄNKSKIVA

ORIGINAL

Marbodal 
Laminatbänkskiva 30 mm
med rak kant
Zeus Antracit

DISKHO

ORIGINAL

Kök med 80 cm skåp
Intra Horizon HZ 815, 
underlimmad

DISKHO

ORIGINAL

Kök med 60 cm skåp 
Intra Horizon 
HZ 615 SHLF / SHRF 
underlimmad

KAKEL

ORIGINAL

Svenska Kakel
10x30 cm med 
fog Ljusgrå 16
A  Vit, matt 

KOSTNADSFRITT VAL

Svenska Kakel
10x30 cm med 
fog Ljusgrå 16 
B  Vit, blank

BA

KAKEL, INREDNINGSVAL
Om annat kakel än det som erbjuds här önskas hänvisar vi till Svenska Kakel på Stenyxegatan 31 i Malmö. 
Du får mer info om detta genom ansvarig inredare/kundansvarig.

Välj ur ett brett sortiment 
hos Svenska Kakel

Rak sättning, original: Kostnadsfritt val

Lådor med fullutdrag och gasdämpad stängning, väggskåp har luckdämpare.
Säkerhetsspärr på kniv och källsorteringslåda. Sockel följer lucka.

Stommen är 
Svanenmärkt
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KÖKET - inredningsval

Alla inredningsval på luckor, handtag, 
bänkskiva och diskho görs hos 
Marbodal. Här finns ett brett urval som 
låter dig sätta din personliga prägel på 
inredningen.

Inspirationsbilder från Marbodal
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Moderna vitvaror från Siemens

I Brf Torggatan 1 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 och mest moderna 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. 

Vitvaror, original & inredningsval
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KÖKET - blandare och fläktar

Visste du att...
Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Utvecklad med 
fokus på låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandarna är ESS-märkta, blyfria och dessutom 
Energi & Vattenbesparande.

FLÄKT
ORIGINAL LÄGENHETER

Swegon
A  Casa Salsa vit 
  
INREDNINGSVAL  LÄGENHETER

Swegon
B  Salsa, silver med svart front
C   Swing, rostfri 60 cm 
D   Rock, rostfri 60 cm

Vid val av C och D målas vägg 
bakom fläkt, skåp vid sidan om 
fläkt minskar med 100 mm på 
vardera sida.

FLÄKT
ORIGINAL RADHUS

Siemens
LF97BB532

Inredningsval är ej möjligt.

A B

C D

KÖKSBLANDARE

ORIGINAL

A  Mora Cera K5, krom

INREDNINGSVAL

B  Mora MMIX K6, krom
C Mora Nyxx K7,
 krom/svart handtag
D  Mora MMIX K2, krom

B

DC

A
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Praktiskt och lättskött badrum

God morgon! Det är här du får ro att kvickna 
till innan dagen är i full fart. En fridfull 
stund för bara dig att samla energi på 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 personlig fristad på samma sätt 
som badrummet. Därför är det viktigt att ett 
badrum känns inbjudande och fräscht. 

Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum 
med stilrena detaljer. Här finns inredning från 

Marbodal som ger dig plats för allt du behöver.
Ljust och praktiskt kakel på golv och väggar 
för att skapa en harmonisk helhetskänsla. 
Tillval på inredningen görs på plats hos 
Marbodal så att du kan välja mellan olika 
kulörer och utseenden. 

Samtliga bostäder kommer utrustade med 
tvättmaskin och torktumlare från Siemens. 

Det här blir ett rum som är redo för livets alla 
händelser.

EN ENKLARE START PÅ DAGEN
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Badrum/tvätt - inredning

KOMMOD

ORIGINAL

Marbodal
Bredd 600 mm
A Dyning, målad vit
 med två dämpade lådor,
 kulörkod 42.

INREDNINGSVAL 

Marbodal
Bredd 600 mm
B Dyning ljus,
 kulörkod 03
C Dyning ljusgrå,
 kulörkod 57

A

B C

Handfat i porslin ingår

HANDTAG

ORIGINAL

Marbodal
A Solo, krom, cc 128 mm

INREDNINGSVAL

Marbodal
B Solo, vitt, cc 128 mm
C Solo, mässing, cc 128 mm

A

B C

SPEGELSKÅP

ORIGINAL

Marbodal
A Dyning, bredd 600 mm, målad vit 
 med monterad LED-belysning 
 366 mm. Vit stomme.

INREDNINGSVAL

Vedum 
B Spegel, bredd 600, med monterad 
 LED- belysning bredd 366 mm.
C Spegel, bredd 600 mm, 
 med inbyggd LED- belysning, 
D Spegelskåp, bredd 600 mm,
 Dyning med monterad 
 LED-belysning bredd 366 mm, 
 kulör lika kommod

A B

DC

Gäller badrum i både lägenhet och radhus.

461
775

2 500

598 1 6851 047

3 330

3 330

BAD 400-310406.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej kopieras.

Ritningstyp BYGGRITNING

 
 
Handläggare
MUA

Skapad 2018-02-24 10:59
Reviderad 2018-02-24 12:38
Automatisk elevationsvy
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BADRUM / TVÄTT

Fler inredningsval på badrumsinredning kan göras hos Marbodal.

Inspirationsbild från Marbodal
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DUSCHHÖRNA

ORIGINAL

INR
A Linc Angel, 80x90 cm,
 klarglas, raka dörrar,
 blank profil

INREDNINGSVAL

INR
B Linc Angel, 80x90 cm,
 frostat glas, raka dörrar,
 blank profil 
C Linc Angel, 80x90 cm,
 Timeless glas, 
 raka dörrar, blank profil

Duschväggar i radhus,
våningsplan 2, 
mått 90x90 cm.

A

C

B

INR Timeless®

Klarare än klarglas med en 
skyddande yta som skyddar mot 
kalkangrepp. Patenterat av INR.

Handtag i grepp
till alla duschhörnor

Copyright INR Copyright INR

A BBADKAR

INREDNINGSVAL

inklusive badkarsblandare
A Svedbergs 1200, vitt 
 emaljbadkar 160 cm  
 med duschvägg INR  
 Basic Isabel, 80 cm 
B Ifö BKFF 1600, vitt 
 utan duschvägg

INR Basic, Isabel klarglas

Badrum/tvätt - inredning
Gäller badrum i både lägenhet och radhus.
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Handtag i grepp
till alla duschhörnor

BADRUM / TVÄTT

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ORIGINAL

A Mora MMIX B5

INREDNINGSVAL

B Mora Cera B5
C Mora NYXX B5

A B C

ESS-märkta och blyfria blandare

DUSCHANORDNING

ORIGINAL

A Mora MMIX Shower Kit
 Mora MMIX S5

INREDNINGSVAL

B  Mora Cera Shower Kit 
C  Mora MMIX Shower
 System Kit med takdusch

A B C

BADKARSBLANDARE

(VID VAL AV BADKAR) 

A Mora MMIX T5 med 
 duschset MMIX S5

INREDNINGSVAL

B Mora Cera T4 med 
 duschset Cera S5

A B
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KAKEL, VÄGG

ORIGINAL

Svenska Kakel
rak sättning med fog Ljusgrå 16
A Vit matt slät, 20x40 cm

KOSTNADSFRITT VAL

Svenska Kakel
rak sättning med fog Ljusgrå 16
B Vit blank slät, 20x40 cm

KLINKER, GOLV

ORIGINAL

Svenska Kakel
Concept, 10x10 cm,
rak sättning
A Grigio

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel
Concept, 10x10 cm,
rak sättning
B Bianco
C Greige
D Nero

A B

A

B C D

Tre kostnadsfria val

Kostnadsfritt val

ELEKTRISK HANDDUKSTORK

ORIGINAL

A PAX TR 55,
 454x645 mm

INREDNINGSVAL

B PAX Flex I 
 4/550 med 
 svängbara armar

A B

KAKEL OCH KLINKER, INREDNINGSVAL
Om annat kakel eller klinker än det som erbjuds här önskas hänvisar vi till Svenska Kakel på Stenyxegatan 31 i Malmö. 
Du får mer info om detta genom ansvarig inredare/kundansvarig.

Välj ur ett brett sortiment hos Svenska Kakel

Badrum/tvätt - inredning
Gäller badrum i både lägenhet och radhus.
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Som inredningsval
kan du välja förhöjd sits

BELYSNING

ORIGINAL

A Ifö Classic Glob, 150 
 vit klarglas

INREDNINGSVAL

B Infällda spotlights, 4 st, 
 i undertak med dimmer

A

A B

WC-STOL 

ORIGINAL

A Ifö Sign 6860, vit

INREDNINGSVAL

B Ifö Sign 6861, 
 förhöjd modell, 46 cm

BÄNKSKIVA

ORIGINAL

Marbodal
Laminat, 30 mm
med rak kant
A Vit 451

INREDNINGSVAL

B Zeus Antracit

VASK

ORIGINAL

Franke BR 300

BLANDARE

ORIGINAL
Mora Cera K5, 
krom

A

B

SKÅP OVAN TVÄTTMASKIN

OCH TORKTUMLARE,

LUCKA ORIGINAL

Marbodal
Aspekt, målad vit lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant. 
Handtag lika kommod.

För information kring tvättmaskin och torktumlare, se separat broschyr från Siemens

Tvättstuga radhus - inredning

Inspirationsbild

HANDTAG

ORIGINAL

Marbodal 
Solo, rostfritt,   
cc 128 mm

BADRUM / TVÄTT

Lucka och bänkskiva lika ovan.
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Gäst WC - inredning
TVÄTTSTÄLL

ORIGINAL

Renova, 45 cm, vitt

SPEGEL

ORIGINAL

Marbodal
Spegel 400 mm med 
monterad LED-belysning 
(längd 366 mm) ovan 
spegel

SPEGELSKÅP

INREDNINGSVAL

Marbodal
Spegelskåp 400 mm
med en lucka och
monterad LED-belysning
(längd 366 mm).
Vit stomme.

AWC-STOL 

ORIGINAL

A Ifö Sign 6860, vit

INREDNINGSVAL

B Ifö Sign 6861, 
 förhöjd modell, 46 cm

Som inredningsval
kan du välja förhöjd sits

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ORIGINAL

A Mora MMIX B5

INREDNINGSVAL

B Mora Cera B5
C Mora NYXX B5

A B C

ESS-märkta och blyfria blandare

461
775

2 500

598 1 6851 047

3 330

3 330

BAD 400-310406.cmdrw

Alla mått som visas skall noggrant kontrolleras och justeras mot verkliga mått på arbetsplatsen. Detta är en originalritning och bör ej kopieras.

Ritningstyp BYGGRITNING

 
 
Handläggare
MUA

Skapad 2018-02-24 10:59
Reviderad 2018-02-24 12:38
Automatisk elevationsvy
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KAKEL, FRIMÄRKE

OVAN VASK

ORIGINAL

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

KOSTNADSFRITT VAL

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

A B

Kostnadsfritt val

Inredningsval på kakel/klinker görs hos Svenska Kakel.

GÄST-WC

KLINKER, GOLV

ORIGINAL

Svenska Kakel
Concept, 10x10 cm,
rak sättning
A Grigio

KOSTNADSFRIA VAL

Svenska Kakel
Concept, 10x10 cm,
rak sättning
B Bianco
C Greige
D Nero

Tre kostnadsfria val

BELYSNING

ORIGINAL

A Ifö Classic Glob, 150 
 vit klarglas

INREDNINGSVAL

B Infälld spotlight, 1 st, 
 i undertak, med dimmer

A

B C D

A B

Inspirationsbild
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Ett hem att
trivas i
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Upptäck den sköna 
känslan av att flytta hem

Äntligen helg! Liv och rörelse fyller hemmets alla vrår. Musiken ljuder från vardagsrummet
där vänner och några nyfunna grannar samlats för kvällens bjudning. I köket pysslas det med 
förrätten och på uteplatsen/balkongen har några samlats, nyfikna på dina nyplanterade kryddor.
I Brf Torggatan 1 möts du av öppna och sociala ytor med smarta planlösningar. 
Ett välkomnande hem med ljusa ytor som grund, vilket gör det lättmöblerat och låter dina 
inredningsdetaljer och möbler synas effektfullt. Vi hoppas att du kommer hitta många favoriter 
bland våra inredningsval. Det är nu lägenheten/radhuset blir ditt hem!

ETT BOENDE MED HÄRLIGT LJUS
Modernt hem med vackra detaljer
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Inredning Övrigt
DÖRRAR

ORIGINAL

Sweedoor, Reliability
A  Easy ID slät vit S 0502-Y

INREDNINGSVAL

Sweedoor, Reliability
B  Easy Nature, 
 slät ekfanér, klarlackad
C  Stable GW, vit slät, 
 massiv
D  Unique 01L, vit 
 S 0502-Y, stilren 
 designad och solid med  
 en stor spegel
E  Unique 01L, ek slät, 
 klarlackad, stilren 
 designad och solid 
 med en stor spegel

Dörrar med vit karm. Vita 
fabriksmålade foder som 
standard. NCS 0502-Y.

TRYCKE

ORIGINAL

Dorma matt DH7495

A B C

D E

KLINKER, GOLV I HALL, INREDNINGSVAL

Möjligt på yta enligt lägenhetsritning. Val görs hos Svenska Kakel.
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ÖVRIGT

A

D

F

H

E

G

B

C

GOLV

ORIGINAL

Kährs
A  Ek Lecco, 3-stavig,
 mattlackad, 13 mm

INREDNINGSVAL

Kährs, 15 mm
B  Ek Taranto, 3-stavig, 
 vitpigmenterad, mattlackad
C  Ek Sorrento, 3-stavig, 
 vitpigmenterad, mattlackad
D  Ask Skagen, 3-stavig, 
 vitpigmenterad, mattlackad
E  Ek Verona, 2-stavig, 
 mattlackad
F  Ek Portofino, 2-stavig, 
 vitpigmenterad
G  Ek Alba, 1-stavig, 
 mattlackad
H  Ek Vigo, 1-stavig, 
 vitpigmenterad

Tröskelplatta matchar golv.

SOCKEL

ORIGINAL

A  Ekfanér

KOSTNADSFRITT VAL

B  Vitmålad (kulör 0502-Y)

A BClassic Nouveau Collection

Ek Nouveau Blonde

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

Ek

Ytbehandling

Mattlack

Fog

Woodloc® 5S

Design

1-stav

Sortering

Country

Hårdhet (Brinellvärde)

3.7

Mått

2420 mm x 187 mm x 15 mm

Artikelnummer

Mattlack - 151N8AEKP1KW240

Förpackning

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

Färgförändring

Infärgad produkt, liten påverkan.

Golvvärme

Lämpligt för golvvärme

Läggning

Flytande,Nedlimning

Teknisk specifikation

Kostnadsfritt val
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MÅLNING, VÄGG

ORIGINAL

Målade vita, 
NCS S 0500-N

MÅLNING, VÄGG

KOSTNADSFRITT VAL

Målade,
NCS S 0502-Y
Bruten vit (äggskal)

Inredning Övrigt

ÖVRIGT

• Dimmer
• Timeruttag
• Extra eluttag
• Förstärkning av vägg, enligt ritning

SKJUTDÖRRSGARDEROB, ORIGINAL ENLIGT LÄGENHETSBLAD

Marbodal 
Möja, vit unik med profil i silver

SKJUTDÖRRSGARDEROB, INREDNINGSVAL

Marbodal 
Möja, vit unik med profil i vitt

SKJUTDÖRRSGARDEROB, INREDNINGSVAL

Marbodal 
Möja, klart spegelglas med profiler i silver

Går att få med
profiler i vitt som

inredningsval
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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.

P
eab B

ostad 2018-03-13


