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INNEHÅLL

Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva 
sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också 
i sitt kvarter och i sin stad. Vi vet att människor är 
olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla 
bostäder se likadana ut, och ligga på samma adress. 
Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler. 
Från norr till söder. Högt och lågt. Stort och litet.  
Vi hjälper dig att hitta hem. 
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Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ha i åtanke  
att ändringar kan behöva göras fram till inflyttning. Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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Den sköna känslan
Känslan av att flytta in i ett helt nytt hem är 
underbar. I Brf Varvsterrassen bor du modernt 
på ett av stadens bästa lägen med närhet till 
hav, stadspuls och kajpromenad. Här skapar vi 
moderna hem där vi lagt stor omsorg bakom 
våra inredningsval.

Att ha ett hem där man trivs, bara kan vara och ta det lugnt eller 
umgås med vänner är viktigt. Vi tror att de bästa bostäderna är 
de som anpassas för livet. Därför har vi gjort vad vi kan för att 
ta fram planlösningar och lägenheter där man kan leva och bo. 
Vi har också tagit fram en inredning och ett standardutförande 
med kvalitativa produkter från välkända leverantörer. Allt är valt 
med omsorg om detaljer men också för att skapa ett vackert 
intryck tillsammans. 

Nu är det upp till dig att sätta en personlig prägel på det som 
ska bli ditt hem. Att få vara med och påverka hur din lägenhet 
ska se ut hjälper dig att känna dig som hemma direkt.

I denna broschyr presenterar vi de inredningsval vi valt till  
Brf Varvsterrassen och de tillvalsmöjligheter som finns.  
Val utanför denna katalog är inte möjliga att göra.

Vi på Peab har byggt bostäder väldigt länge och vår uppgift är 
att skapa en bekväm, praktisk och tilltalande grund som du 
sedan kan anpassa efter tycke och smak. Man kan säga att vi 
tillhandahåller duken som du sedan målar tavlan på. 

Välkommen till ditt nya hem!

VÄLKOMMEN

Välkommen till ditt nya hem i Brf Varvsterrassen.  
I broschyren hittar du de många inredningsval som 
du har möjlighet att göra i din nya lägenhet för att 
skapa ett personligt hem just för dig.
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Hur vill du ha ditt nya hem?

INREDNINGSKONCEPT

Vi tycker det är viktigt att du får vara med och påverka hur ditt nya hem 
ska bli. Det är så du får ett hem som du verkligen trivs i. Du har massor av 
spännande valmöjligheter när det gäller inredningsdetaljer – det kommer 

du att upptäcka när du bläddrar i den här broschyren.

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

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

intryck med hjälp av komponenter som passar ihop. 

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

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

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

Inspireras av våra 
inredningskoncept 
i Tillvalsportalen.

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

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

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

• Dova kulörer med klassiska inslag
• Luckor med spegel
• Bänkskiva med marmormönster
• Klassiska detaljer och beslag
• Kakel i halvförband
• Rostfria inbyggda och integrerade vitvaror
• Gråbrunpigmenterad parkett
• Kalksten utseende på plattor golv
• Kromade blandare 

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

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

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

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

Några av våra leverantörer

Vedum grundades redan 1919 och 
ägs idag av två bröder. Företaget 
är ISO-certifierat och har stor fokus 
på miljöarbetet vilket ligger i linje 
med Peabs ambitioner. Vedum har 
Svanenmärkt alla köksstommar och 
majoriteten av laminatbänkskivorna 
samt även några luckor.

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.

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 har jobbat med trä i mer än 150 
år och är idag en av de äldsta trägolvs-
tillverkarna 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. 

Ett av Sveriges ledande vitvarumärken. 
Företaget arbetar ständigt med att 
utveckla nya lösningar som förbrukar 
mindre och mindre energi. Koncernen 
har ambitiösa miljömål för att minska 
utsläppen och värna om naturens resurser. 
Här får du energisnåla vitvaror utan att 
göra avkall på kvalitet och funktion.

ELECTROLUX VEDUM KÄHRS

SWEDOOR INR

Vitvaror

Innerdörrar

Kök

Duschdörrar och badrumsinredning

Golv

ERFARENHET OCH KVALITET

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

SVENSKA KAKEL
Kakel och klinker

Möjlighet att göra bra miljöval

I Brf Varvsterrassen 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 Varvsterrassen har vi också lagt stort fokus på att välja leverantörer  
som prioriterar miljökunnande och hållbar utveckling lika mycket som vi gör. 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.
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Tips och råd när du inreder

ERFARENHET OCH KVALITET

Att inreda en ny bostad kan vara något av det roligaste som finns. 
Men innan du börjar kan det vara bra att tänka lite på hur du vill ha det. 
Här kommer några tips som ger dig hjälp på vägen.

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

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

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

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

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

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

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

skapa ett personligt hem. Blanda gärna moderna tryck med 
oljemålningar, foton och äldre ramar. Det finns fin konst som 
inte kostar mycket både på loppisar och auktionssajter.

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

Det ska vara en  
skön känsla att  

komma hem!
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Gör dina inredningsval enklare
Det är du som ska bo i din nya bostad. Så självklart får du sätta din 
personliga prägel på den. Det gör du i Tillvalsportalen på peabbostad.se. 
Där ser du vad som ingår, vilka val du kan göra och vad de kostar. Det är 
enkelt att testa olika inredningsalternativ. Så prova dig fram i lugn och ro.

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

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

Det är i Tillvalsportalen du gör dina val. Här kan du testa tillval 
i 3D-miljö och se hur de passar ihop med varandra. Du ser 
också vad de kostar. Vi skickar ett e-postmeddelande med en 
aktiveringslänk. Sen är det bara att börja inreda! När du har 
färdigställt dina inredningsval och kontrollerat att allt stämmer 
är det dags att lägga din beställning. Du slutför din order i 
Tillvalsportalen genom att signera med BankID.

Behöver du hjälp med Tillvalsportalen?
Om du vill prata med någon om dina val så kan du naturligtvis 
alltid ta kontakt med Sälj- och kundansvarig. Du kan också ställa 
frågor under Kontakta oss i Tillvalsportalen, så återkommer vi 
till dig så snart vi kan. 

DIN PERSONLIGA BOSTAD

Exempel på Tillvalsportalen, där du väljer tillval i 3D-miljö.

Bra att veta

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

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

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

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

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

Vi reserverar oss för modell-, färg- och materialbyten samt 
eventuella förseningar från leverantörer och eventuella 
felaktigheter i vitvaruleverantörens produktbeskrivning. 

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

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

Jag hjälper dig att 
göra dina val!

Mia Schöning
Sälj- och Kundansvarig 
0725-33 33 53 
mia.schoning@peab.se

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

Inredning från Vedum
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 gemen-
sam matlagning inför parmiddagen. Här finns gott om utrymme 
att fylla köket med mycket mer än bara matlagning. Det känns 

därför viktigt att du får sätta din personliga prägel i köket,  
vilket du kan göra genom att exempelvis välja mellan olika stilar 
på luckor, handtag och kakel. Bänkskivan är den del i ditt kök 
som ofta utsätts för mest slitage och är därför gjord i slitstarkt 
laminat som du kan få i olika utföranden. Även här erbjuds ett 
brett sortiment att välja från.

Moderna vitvaror
Här ingår moderna vitvaror från Electrolux i vitt som 
standardutförande med induktionshäll, ugn, kyl och frys 
alternativt kyl/frys, mikro och diskmaskin. Som tillval kan  
du välja utförande i rostfritt samt integrerade vitvaror.

KÖK
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Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Maja Vit F20
Målad slät

Varmgrå
F58

Grå
F44

Havregul
F87

Åskblå
F82

Mellangrå
F78

Sandbeige 
F79

Lucka Maja och Agnes går även som tillval att välja i nedan kulörer:

Agnes Vit F20
Målad med raka frästa spår

Nora Grå F83
Melaminbelagd lucka
med trästruktur

Nedan kan du välja utförande på köksluckor. Mjukstängning ingår i 
skåp. Oavsett kulör har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. 
Självklart är det miljövänliga färger utan kadmium och bly.

Luckor, standard
Vedum

Luckor, tillval
Vedum

Mörk front-
anpassning erbjuds 

som tillval*

Molly svartpigmenterad ek
Fanerad 20 mm spånskiva 
med en 2 mm massiv mjukt 
rundad träkant runt hela 
luckan

Molly Ek
Fanerad 20 mm spånskiva 
med en 2 mm massiv mjukt 
rundad träkant runt hela 
luckan

*Svart frontanpassning av stomme är möjligt tillval vid val av mörk lucka (F78 , F82, F49 och F70).

Skogsgrön
F84

Betonggrå
F49

Antracitgrå
F59

Svart
F70

Linnebeige
F88

Dimgrön
F89

Inspirationsbild från Vedum (lucka Maja Skogsgrön)

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

KÖK
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Anemon 31016 
Rostfritt
cc 128 mm

Anemon 31014 
Krom
cc 128 mm

Anemon 31019 
Svart
cc 128 mm

Nedan handtag väljs i kombination (går ej att få separat).  
Handtag monteras på lådor, knopp på luckor och högskåp.

Handtag, standard
Vedum

Handtag, tillval
Vedum

Ett handtag eller en 
knopp gör mycket för 

helheten i köket!

Tistel 31041  
Antik mässing lättrat  
cc 128 mm

Akleja 31036
Krom/brunt läder
cc 128 mm

Akleja 31035
Krom/svart läder
cc 128 mm

Tistel 31040
Svart lättrat 
cc 128 mm

Havtorn 31223
Mässing lättrat
cc 160 mm

Havtorn 31222
Rostfri lättrat
cc 160 mm

Konvalj 31009
Mässing
cc 160 mm

Konvalj 31010
Svart
cc 160 mm

Havtorn 31221
Svart lättrat 
cc 160 mm

Tistel 31042  
Rostfri lättrat  
cc 128 mm

Konvalj 31008
Rostfri
cc 160 mm

Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Anemon 31148 
Rostfritt
Knopp

Anemon 31151 
Krom
Knopp

Anemon 31150 
Svart
Knopp

Tistel 31127 
Svart lättrat
Knopp

Tistel 31128 
Antik mässing lättrat 
Knopp

Tistel 31129 
Rostfri lättrat 
Knopp

Vallmo 31124  
Tenn

Vallmo 31071 
Tenn
cc 64 mm

Handtag, tillval
Vedum

Inspirationsbild från Vedum (Tistel 31040)

Som tillval
erbjuds pushfunktion  

på luckor*

cc= avstånd mellan borrhål
Du kan kostnadsfritt välja inga handtag alls. Luckor och lådor monteras då oborrade. 
 
*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.

KÖK
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Inredning kök

Vit W450D
Halvblank yta med 
svag struktur

Karusell 3012
Matt yta med stenstruktur, 
viss glans i strukturmönstret

Chicago Concrete 3010
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Grey Sonoma Oak 2006
Matt yta med tydlig trä-
struktur, rustik karaktär

Zeus Silver 7487D
Yta med svag struktur, 
mellan matt och blank

Ferro Grafite 9483F
Matt yta med svag sten-
struktur och låg reflektion

Carrara Marble 3006
Förstärkt sidenmatt yta

Ceramic Antracit 6001
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Urban Style 3008
Papperslen yta

Natural Hamilton 
Oak 2005
Modern träyta med  
tydlig halvmatt struktur

Chromix Silver 5002
Matt yta med en mjuk 
och naturlig känsla

Virrvarr Silver 6943F
Matt yta nästintill slät, 
mycket fin struktur

Bänkskiva, standard
Vedum. Laminat, rak kant 30 mm.

Bänkskiva, tillval
Vedum. Laminat, rak kant 30 mm.

Bänkskiva, tillval
Vedum. Kompositsten, rak framkant, 30 mm tjocklek, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Marfil Cream 9477F
Matt yta med fin skifferstruktur

Dark Charlestone Oak 2007
Modern träyta med tydlig 
halvmatt struktur

Dark Mountain 
Oak 4371D
Matt yta med längs- 
gående trästruktur

Cento 3016
Matt yta med svag 
sandstruktur

Truffle Sonoma Oak 2017
Matt yta med tydlig  
trästruktur

Marmo Roma 3017
Matt yta med silkeslena 
toppar och lite grövre 
mönster i botten

Kings Marble 
Green 3018
Matt yta med  
svag sandstruktur

Frosty Carrina
Kvartskomposit

Coastal Grey
Kvartskomposit

London Grey
Kvartskomposit

Coral Clay
Kvartskomposit

Noble Grey
Kvartskomposit

Moorland Fog
Kvartskomposit

Royal Reef
Kvartskomposit

Oyster
Kvartskomposit

Turbine Grey
Kvartskomposit

Calypso
Kvartskomposit

Tebas Black
Kvartskomposit

Snowy Ibiza
Kvartskomposit

KÖK

Marfil Antico 9478F
Matt yta med fin 
skifferstruktur

Grey Siena Marble 3025
Keramisk yta i matt  
och blank kombination

Svanenmärkta
laminatbänkskivor

från Vedum
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Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Diskho, standard
Intra

Diskho, tillval
Intra

Intra Horizon HZ815 DM
Två hoar, utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva, 
planfräst i sten/kvartskomposit. 
Ingår vid skåpbredd 800 mm.

Intra Frame 520
En stor ho utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva, 
underfräst vid val av bänkskiva i sten. 
Passar till skåpbredd 600 och 800 mm.

Intra Horizon HZ615
En stor och en mindre ho,
underlimmad i laminatbänkskiva, 
planfräst i sten/kvartskomposit. 
Ingår vid skåpbredd 600 mm.

Blandare, standard
Tapwell

Tapwell RT2 184,
krom

Blandare, tillval
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, 
mattsvart

Tapwell ARM 984, 
mässing

Tapwell ARM 984, 
brushed nickel

Tapwell ARM 887, 
krom
Utdragbar handdusch

Tapwell ARM 887, 
mässing
Utdragbar handdusch

Tapwell ARM 887, 
mattsvart
Utdragbar handdusch

Tapwell ARM 887, 
brushed nickel
Utdragbar handdusch

Blandare med
hög kvalitet och
 innovativ design

Intra Linea 710
En stor ho, utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva, 
underfräst i sten/kvartskomposit.  
Passar till skåpbredd 800 mm.

Intra Granite 
En stor ho, utan avställningsyta, 
underlimmad i laminatbänkskiva, 
underfräst i sten/kvartskomposit. 
Passar till skåpbredd 600 och 800 mm.

Frame 155

Blandare,  
standard till köksö
Tapwell

Diskho,  
standard till köksö
Intra

Köksö (enligt lägenhetsritning)
Tillval är ej möjliga.

Tapwell RT2 184,
krom

Fläkt,
standard till köksö
Swegon

Swegon Casa Rock
Premium frihängande
Rostfri, 90 cm

KÖK
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Belysning, standard
Vedum

Infällda spotlights
Led-spotlights på undersidan av 
väggskåpen, antal beronde på kökstyp

Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Källsortering, standard

Fläkt, standard
Franke

Fläkt, tillval
Franke

Franke 692-10 
Utdragbar med rostfri frontlist

Stil 782-10
Rostfri spiskåpa för  
väggmontage, 60 cm

Franke Tender 722-10
Rostfri spiskåpa för  
väggmontage, 60 cm

Franke Tender 722-10 
Svart spiskåpa för  
väggmontage, 60 cm

Utdragbar 
spisfläkt med ett  
stilrent uttryck

KÖK
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Inredning kök

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Stänkskydd, tillval
Svenska Kakel

Stänkskydd, tillval
Svenska Kakel. Samtliga plattor i storlek 30x60 cm sätts i stående sättning.

Vit matt 
10x20 cm, 
rak liggande sättning 
med fog Ljusgrå 16

Vit blank
10x20 cm, 
rak liggande sättning  
med fog Ljusgrå 16

Stänkskydd, 
standard
Svenska Kakel

Stänkskydd, 
kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Sättning, kakel

Rak sättning Halvstensförband

1/2 förband, 
inredningsval

Carrara, matt
30x60 cm
med fog Ljusgrå 16

CE.SI Talco fasad,
vit blank 
7,5x15 cm, rak  
liggande sättning 
med fog Ljusgrå 16

CE.SI Piombo fasad, 
ljusgrå blank  
7,5x15 cm, rak  
liggande sättning 
med fog Grå 15

CE.SI Pirite fasad,
antracitgrå blank
7,5x15 cm, rak  
liggande sättning
med fog Betonggrå 14

Kakelplattorna ovan kan även väljas med sättning i halvstensförband. 

Hexagon Carrara
5,6x5,6 cm
Granitkeramik, 
matt marmormönster
med fog Ljusgrå 16

Norr 03 svart
30x60 cm
med fog Grå 15

Norr 01 vit
30x60 cm
med fog Grå 15

Norr 02 grå
30x60 cm
med fog Grå 15

City Bruxelles
30x60 cm
med fog Betonggrå 14

City London
30x60 cm
med fog Grå 15

City Amsterdam
30x60 cm
med fog Betonggrå 14

Ever grau brunbeige
30x60 cm
med fog Grå 15

Timeless Amani 
grey lucido
30x60 cm
med fog Grå 15

Timeless Black  
deep lucido
30x60 cm
med fog Betonggrå 14

Exempelbild stänkskydd

Samma material som bänkskivan kan även väljas som stänkskydd, antingen i höjd 20 cm eller hela vägen från  
bänkskiva upp till väggskåp. Se sid 20-21 för utseende. Mer information hittar du också i tillhörande prislista.

Välj bland
kakel i kreativa

format

KÖK
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Vitvaror i kök

ELECTROLUX

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

Moderna vitvaror  
i vitt som standard. 

Som tillval finns rostfria 
och integrerade

vitvaror.

KÖK
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BADRUM

En plats för lugn och ro
Få andra rum i ett hem kan kännas lika privata 
och utgöra en personlig fristad på samma sätt 
som badrummet. Därför är det viktigt att ett 
badrum känns inbjudande och fräscht. 

Här får du en bra start på dagen
Badrummet är en plats där man mer än någon annanstans  
i hemmet kan få vara för sig själv en stund. En uppiggande  
dusch på morgonen eller en lång, avslappnade dusch på 
kvällen. I badrummet både börjar och avslutar du din dag  
och därför ska badrummet vara inbjudande, fräscht och 
hemtrevligt. 

Inredning i tidlöst vitt
Väggarna är kaklade med ett klassiskt vitt kakel för en stilren 
känsla. Inredningen kommer från INR, bland annat en praktisk 
kommod med luckor i tidlöst vitt. Som tillval kan du välja 
mellan olika kulörer och utseenden. 

Samtliga lägenheter kommer utrustade med tvättmaskin och 
torktumlare alternativt kombinerad tvättmaskin/torktumlare 
från Electrolux.

Observera att bilden innehåller tillval
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Viskan Solid 60, Still Grey
Grå, bredd 60 cm med två lådor,  
pushöppning och handfat i vit 
matt stenkomposit

Viskan Solid 60, Black Oak
Svart, bredd 60 cm med två lådor,  
pushöppning och handfat i vit matt
stenkomposit

Viskan Solid 60, Premium White
Vit, bredd 60 cm med två lådor, 
pushöppning och handfat i vit  
matt stenkomposit

Kommod, standard
INR

Kommod, tillval
INR

Viskan Classic 60, Premium White
Vit, bredd 60 cm med ramspegel,  
två lådor och handfat i vit matt  
stenkomposit

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

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

Spegelskåp, standard
INR

Spegel, tillval
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Stage 60, Premium White
Vitt, bredd 60 cm med ovanbelysning

Stage 60, Black Oak
Svart, bredd 60 cm med  
ovanbelysning

Stage 60, Still Grey
Grått, bredd 60 cm med  
ovanbelysning

Kommod handtag, tillval 
INR

Add Krom
cc 128 mm

Spark Mässing
cc 224 mm

Spark Svart, matt
cc 224 mm

Add Vit, matt
cc 128 mm

Add Svart, matt
cc 128 mm

Spot Krom
Knopp, Ø 30 mm

Spot Mässing
Knopp, Ø 30 mm

Spot Svart, matt
Knopp, Ø 30 mm

Core Mässing
Knopp, Ø 20 mm

Core Svart, matt
Knopp, Ø 20 mm

BADRUM

Inredning 
i stilren nordisk 

design
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

WC-stol, standard
Ifö

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

Toalettpappershållare, 
standard
Base

Toalettpappershållare, 
tillval
Base

Handdukshängare, standard
Base

Handdukshängare, tillval
Base

Krom

Svart

4-krok 
Krom

4-krok 
Svart

2-krok 
Krom

2-krok 
Svart

Lättmonterade och självhäftande beslag, överlämnas i samband med tillträdet.

Om handdukstork ej väljs så förbereds för senare anslutning med lockat tomtrör.

Pax Salsa, krom
540x700 mm, effekt 55W

Elektrisk handdukstork, tillval
Pax

PAX Flex I 5/550 Momento II, krom
560x600 mm, svängbar, effekt 50W

PAX Flex I 5/550 Momento II, svart
560x600 mm, svängbar, effekt 50W

BADRUM
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Arc 12, klarglas
Raka dörrar, beslag i krom

Arc 12, klarglas
Raka dörrar, beslag i mattsvart

Arc 12, klarglas
Raka dörrar, beslag i polerad mässing

LINC Angel frostat glas
Raka dörrar, blankpolerad  
aluminiumprofil

Sync 12, klarglas
Raka dörrar, blankpolerad  
aluminiumprofil, dörrar viks på mitten

Linc Flex Angel
Raka dörrar, blankpolerad  
aluminiumprofil

Duschväggar, standard
INR

Duschväggar, standard* 
INR

Duschväggar, standard*
INR

Duschväggar, tillval 
INR

Duschväggar, tillval 
INR

INR LINC Angel klarglas 
Raka dörrar, blankpolerad aluminiumprofil och grepp

Duschanordning, standard
Tapwell

Duschanordning, tillval
Tapwell

Tapwell RT 105 
och duschblandare EVM 168

Tapwell TVM 7200 
Lång Krom

Tapwell TVM 7200 
Lång Mattsvart

Tapwell TVM 7200
Lång Mässing

*Enligt lägenhetsritning. Mer info får du av Sälj- och kundansvarig. Tillval ej möjliga.

BADRUM
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Tvättställsblandare, standard
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Tvättställsblandare, tillval
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Tapwell RT2 071 Krom

Tapwell ARM 071 Krom

Tapwell EVO 078 Krom

Tapwell ARM 071 Mattsvart

Tapwell ARM 078 Mattsvart Tapwell ARM 078 Mässing

Tapwell ARM 071 Mässing

Klinker golv, standard
Svenska Kakel

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Klinker golv, tillval
Svenska Kakel

City Amsterdam
med fog Betonggrå 14, 
15x15 cm 

Norr 01 vit
med fog Grå 15, 
15x15 cm

Norr 02 grå
med fog Grå 15, 
15x15 cm

Timeless Black  
deep lucido
med fog Betonggrå 14, 
15x15 cm

Timeless Amani  
grey lucido
med fog Grå 15, 
15x15 cm

Norr 03 svart
med fog Betonggrå 14, 
15x15 cm

Ever grau brunbeige
med fog Grå 15, 
15x15 cm

Carrara
med fog Ljusgrå 16, 
15x15 cm

City Bruxelles 
med fog Betonggrå 14, 
15x15 cm

City London 
med fog Grå 15, 
15x15 cm

City Oslo 
med fog Grå 15, 
15x15 cm

Komfortvärme
erbjuds som

tillval

Tvättställsblandare 
med snygg design och 
gedigen konstruktion 

BADRUM
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Carrara, blank
med fog Ljusgrå 16, 
30x60 cm

CE.SI Talco fasad, vit blank 
med fog Ljusgrå 16, 7,5x15 cm
Liggande sättning i halvstensförband

Norr 01 vit
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Norr 02 grå
med fog Grå 15, 
30x60 cm

City Bruxelles
med fog Betonggrå 14, 
30x60 cm

City London
med fog Grå 15, 
30x60 cm

City Amsterdam
med fog Betonggrå 14, 
30x60 cm

City Oslo
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Ever grau brunbeige
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Timeless Amani grey lucido
med fog Grå 15,  
30x60 cm

Timeless Black deep lucido
med fog Betonggrå 14, 
30x60 cm

Kakel vägg, standard
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Kakel vägg, tillval
Svenska Kakel

Vit matt 
med fog Ljusgrå 16, 
20x40 cm 

Vit blank 
med fog Ljusgrå 16, 
30x60 cm 

Vit matt 
med fog Ljusgrå 16, 
30x60 cm 

Vit blank 
med fog Ljusgrå 16, 
20x40 cm 

Allt kakel sätts i rak, liggande
sättning som standard. 
Som tillval kan sättning 
löpande förskjutning väljas  
på 30x60-plattor.

Rak sättning HalvstensförbandLöpande förskjutning

Vilken stil 
passar bäst in i 
ditt badrum?

BADRUM
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Inredning badrum

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Väggskåp, standard
INR

Bänkskiva, standard
INR

Bänkskiva, tillval
INR

Premium White
Handtagslöst

Vit Ljusgrå Mörkgrå Svart

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

Belysning tak, standard
Ifö

Belysning tak, tillval 
Ifö

Ifö Classic glob 150 
Vit, klarglas

Infällda spotlights*
Nedpendlat undertak med dimmer.
Observera att val medför cirka
10 cm lägre rumshöjd.

Ifö Classic glob 150 
Svart, klarglas

Ifö Electric AB. PO Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden. Tel +46 456 265 00. info@ifoelectric.com. www.ifoelectric.com

Artikelnr 6040-510-16
E-nr 7511425
El-nr
S-nr
EAN 7312906040268

Classic Glob
Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är
nyckelord. Classic Glob finns i olika kombinationer med kupa i matt opal, blank opal eller klarglas.

Specifikation

Sockelmaterial Porslin
Lamphållare E27
Ljuskälla E27, max 75W (ej inkl.)
Spänning 230V
Montering Tak/vägg
Sockelfärg Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass II
D-klassad Ja
Kapslingsklass IP54
Energiklass A++ - E
Ta -30 - +25
Höjd 193 mm
Diameter Ø 150 mm
Glas Klarglas
Glasgänga 84,5 mm
Vikt 0,98 kg
Design Ifö Electric

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i
botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med
lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna.
Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva
sedan på kupan genom att skruva den medsols.
Se till att packningen mellan glas och sockel sitter
på plats.

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.

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).

*I lägenhet M1002, M1003, M1004, M1005 och M1006 ingår infällda spotlights som standard.  
Dessa lägenheter får också infällda spotlights i tak i hallen.

För vitvaror se 
separat broschyr

från Electrolux

BADRUM
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Inredning gäst-WC (enligt lägenhetsritning)

Kommod, standard
INR

Spegel, standard
INR

Spegelskåp, tillval
INR

Kommod, tillval
INR

Viskan Grip 40, 
Premium White
Vit, bredd 40 cm med 
lucka och grepplist

Viskan Grip 40, 
Still Grey
Grå, bredd 40 cm med 
lucka och grepplist

Viskan Grip 40, 
Black Oak
Svart, bredd 40 cm med 
lucka och grepplist

Stage 40, Premium White
Bredd 40 cm med 
ovanbelysning

Stage 40, Still Grey
Bredd 40 cm med 
ovanbelysning

Stage 40, Black Oak
Bredd 40 cm med 
ovanbelysning

Spegel Feel
Bredd 40 cm med
monterad LED-belysning  
samt underbelysning

Tvättställsblandare, standard
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Tvättställsblandare, tillval
Tapwell. Inklusive bottenventil.

Tapwell RT2 071 
Krom

Tapwell ARM 071 
Krom

Tapwell ARM 071 
Mattsvart

Tapwell ARM 071 
Mässing

• WC-stol, se sid. 34
•  Klinker golv (inkl. sockel), se sid. 39
• Belysning i tak, se sid. 42

ÖVRIG INREDNING 
LIK A BADRUM

Handfat
 i vit matt 

stenkomposit

Vit matt
15x15 cm 
rak sättning

Vit blank
15x15 cm 
rak sättning 

*Välj mellan plattor i storlek 7,5x15 cm, 20x40 cm eller 30x60 cm – se sid 40-41 för utseende. Ingen golvsockel 
på vägg vid detta val. TIllkommande kostnad för kakling i löpande förskjutning vid val av 30x60-platta.

Kakel vägg, frimärke 
ovan handfat, standard
Svenska Kakel

Kakel vägg, frimärke ovan 
handfat, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Helkaklat 
gäst-wc erbjuds 

som tillval*

Handdukshängare och toalett-
pappershållare, tillval
Base

Handdukshängare och toalett-
pappershållare, standard
Base

Krom Svart
2-krok 
Krom

2-krok 
Svart

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL GÄST-WC
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Hem för bekväma liv
I Brf Varvsterrassen har vi satsat på att skapa 
moderna och välplanerade hem, de flesta  
med balkong eller uteplats.  

Ljusa ytor
Ditt nya hem blir ljust och lättmöblerat med genomgående 
mattlackad ekparkett på golven och vitmålade väggar. Som 
tillval kan du välja bland olika nyanser på golv och andra  
kulörer på väggarna. 

Bra förutsättningar
Innerdörrarna kommer släta vita som standardutförande 
och likaså garderoberna är vita. I vissa lägenheter ingår 
skjutdörrsgarderober. Du har också i flertalet lägenheter 
möjlighet att sätta prägel på din bostad med en tillvals-

vägg i betongutförande. Detta gäller enligt markering i 
lägenhetsritning. Det fina standardutförandet i våra bostäder 
ger dig goda förutsättningar att skapa ditt personliga hem.

ÖVRIGA YTOR 
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Inredning övriga ytor

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Easy GW
Slät yta i vit kulör,
lätt kärna

Stable GW
Slät yta i vit kulör, 
massiv ljudisolerande kärna

Unique 01L vit
Spegeldörr i vit kulör, 
massiv ljudisolerande kärna

Stockholm Stainless
Rostfritt, rak modell

Azul Cascais 
Natursten
Variationer i mönster och 
kulör kan förekomma

Tröskelplatta matchar golv. Byte av golv gäller hela lägenheten.

Innerdörrar, standard
Swedoor

Golv, standard
Kährs, ekparkett 15 mm

Golv, tillval
Kährs, ekparkett 15 mm

Handtag, 
standard

Fönsterbänk, 
standard

Innerdörrar, tillval
Swedoor

Golvsockel, 
standard

Golvsockel, 
tillval

Vitmålad 
Fabriksmålad 
med synlig skruv, 
kulör S 0500-N

Ekfanér
med synlig skruv

Ek Como 
Mattlackad, 3-stav

Ek Palazzo Rovere
Mattlackad, borstad, 
holländskt mönster

Ek Vigo
Mattlackad, mikrofas, 
vit, 1 stav

Ek Taranto
Mattlackad, 
vitpigmenterad, 3-stav

Ek Palazzo Bianco
Mattlackad, vitpigmenterad, 
borstad, holländskt mönster

Ek Cinder
Mattlackad, mikrofas, 
borstad, gråbrun  
pigmentering, 1-stav

Ek Alba
Mattlackad, mikrofas,
1-stav

Ask Skagen
Mattlackad, vit, 
3 -stav

Svanenmärkt golv från Kährs
1234 5678

Trägolv håller dina 
fötter varma på kalla 

dagar och svala på  
varma dagar

ÖVRIGA YTOR 
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Inredning övriga ytor

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

City Amsterdam
med fog Betonggrå 14,
30x60 cm

Norr 01 vit
med fog Grå 15,
30x60 cm

Norr 02 grå
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Norr 03 svart
med fog Betonggrå 14, 
30x60 cm

City Oslo
med fog Grå 15, 
30x60 cm

City Bruxelles
med fog Betonggrå 14, 
30x60 cm

City London
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Timeless Amani grey lucido
med fog Grå 15,
30x60 cm

Timeless Black deep lucido
med fog Betonggrå 14,
30x60 cm

Ever grau brunbeige
med fog Grå 15, 
30x60 cm

Klinker i entré, tillval
Svenska Kakel

Maximal yta för klinker i entré är 4 kvm. Stäm av önskad yta med kundansvarig. 

NCS S 0500-N NCS S 1000-N
Ljusgrå

NCS S 1500-N 
Grå

NCS S 1502-Y 
Ljus varmgrå

NCS S 2002-Y 
Varmgrå

Vägg, standard
Vitmålat på alla väggar

Vägg, tillval
Valfri NCS-kulör enligt offert, se exempel nedan

Fondvägg, betong, tillval (enligt lägenhetsritning)
För den äkta industriella råa känslan kan du i vissa rum välja betongvägg som fondvägg.  
Det framgår på respektive lägenhetsritning vilka eventuella väggar som kan väljas. 

Tänk på att betongväggen inte är slät, och att det kan förekomma lagningar och  
slipningar med varierad struktur och färg. Även håligheter och skarvar kan förekomma. 

Klinker i hall 
kan väljas 
som tillval

ÖVRIGA YTOR 
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Inredning övriga ytor

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL

Hylla
Bärlist

HängskenaInredning i skjutdörrsgarderob,
standard enligt bofakta
Inredning med hängsystem. Bärlist, 
hängskenor, hylla samt klädstång  
ingår som standard.

Smidigare förvaring 
med påbyggnadssystem
Vi sätter upp grunden som du sedan 
kan bygga på och forma så att det 
passar dina behov.

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

Mirro Opal Spegel Mirro Opal Betong

Skjutdörrsgarderob, standard 
(enligt lägenhetsritning)
Vedum

Skjutdörrsgarderob, tillval
Vedum

Garderober, standard
Vedum

Linneskåp, standard
Vedum

Städskåp, standard
Vedum

Observera att skjutdörrar inte går att få på annat ställe än inritat på lägenhetsritning. 

På garderob, linneskåp och städskåp sätts en rostfri knopp Ø 30 mm.

Elbrytare och kontakter,  
standard

Schneider Exxact vit
med hörnboxar i kök

Profiler i
 silver erbjuds 

som tillval
Trappa till loft, standard (enligt lägenhetsritning)
Vit trappa med vita plansteg

ÖVRIGA YTOR 
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