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MARBODAL
(KÖK & GARDEROBER)

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 
och badrumsinredning från INR, 

Nordens duschspecialist. INR har 
egen tillverkning i sin fabrik i 

Malmö vilket gör att de har full 
kontroll över hela produktions-

kedjan och därför kan lämna långa 
garantier. Svanenmärkt.

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. 

ELECTROLUX
(VITVAROR)

Ett av Sveriges ledande 
vitvarumärken. Företaget

arbetar ständigt med att utveckla 
nya lösningar som förbrukar 
mindre och mindre energi. 

Koncernen har ambitiösa miljömål 
för att minska utsläppen och

värna om naturens resurser. Här 
får du energisnåla vitvaror utan att 
göra avkall på kvalitet och funktion.

ERFARENHET OCH KVALITET

Några av våra leverantörer



Inspirationsbild från Svenska Kakel

Inspirationsbild från KährsInspirationsbild 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 
om hur man kan gå tillväga.

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

Rensa
Innan du flyttar kan det vara vettigt att rensa förråd 
och garderober. Ta bara med det du behöver och 

tycker om. Onödiga prylar kan skänkas eller säljas. 
Var rädd om din yta och utnyttja den väl, du skall leva 
här och nu, inte spara prylar för kanske sedan. 
Sortera och organisera så blir flytten både roligare 
och enklare. Tänk på att stora maffiga möbler kräver 
utrymme. Mindre ytor känns rymligare med nättare 
möbler. 

Moodboard
Du har säkert hört det förut men det är så mycket 
lättare om du kan få en tydlig bild av din stil och dina 
önskningar. Klipp och klistra bilder, material, mönster, 
färger, tapeter och gör ett enkelt kollage i datorn eller 
för hand. Håll gärna ihop din inredning med hjälp 
av någon röd tråd. Då blir det mer harmoniskt och 
mindre spretigt. Anteckna viktiga mått på höjder och 
bredder att ta hänsyn till och bär dem med dig ifall du 
springer på något kul.

Färg
Äntligen har vi trendmässigt lämnat de vita hemmen 
och nu kan vi inspireras av kulörer i alla de slag. Man 
behöver inte välja en mörk eller stark kulör. Det blir 
väldigt trivsamt att bryta av med exempelvis en 
ljusare grå eller beige nyans på väggarna. Då 
kommer det vita taket och snickerierna fram och du 
upplever fortfarande rummet som ljust. Varför inte 
våga välja ett rum helt i grönt eller korallrosa? Lek 
med färg och måla om när du tröttnat.

ERFARENHET OCH KVALITET

Tips och råd när du inreder



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 dröm-
mer 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 begag-
natmarknaden om man är lite envis. Dessutom får du 
då bättre kvalitet och lite patina på köpet.

Textilier och tavlor
Med gardiner skapar du en skön och trivsam känsla. 
Vill man inte ha något tungt eller mönstrat kan man 

istället välja en enfärgad som går ton i ton med väg-
gen i ett linnetyg eller en vacker voile. För att skapa 
rymd i rummet placeras gardinen med fördel så högt 
upp i tak som möjligt. Variera med kuddar som lätt går 
att byta efter årstid och humör. Välj inte för liten matta 
utan låt mattan rama in möblemanget. Med mattor kan 
man också skapa rum i rummet. Tavlor är ett trevligt 
sätt att skapa ett personligt hem. Blanda 
gärna moderna tryck med oljemålningar, foton och 
äldre ramar. Det finns fin konst som inte kostar mycket 
både på loppisar och auktionssajter.

Vem inreder du för?
Man skall inreda för sig själv i första hand. Välj möb-
ler, 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 nju-
ter du extra av att se dem varje dag. Det skall vara 
en skön känsla att komma hem! 

Lycka till med din spännande resa önskar vi på Peab Bostad
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Personligt möte
När det är dags att göra valen träffar du kund-
ansvarig på Peab Bostad 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 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 standard-
utförande, 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 underteck-
nande. 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. 

Betalning
Kostnaden för tillvalen är en tilläggskostnad med 
utgångspunkt från standardutförandet. 
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 Bostad 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. 

DAGS ATT STILANPASSA

Så gör du dina inredningsval



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

Tillval
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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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 Marbodal
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 gemensam 
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 egen 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. 
Dämpade lådor och mjukstängande luckor samt
källsorteringskärl ingår i standardutförandet.  

Moderna vitvaror
Vi har inrett med moderna vitvaror från Electrolux 
i vitt som standard med inbyggnadshäll, 
inbyggnadsugn, kyl och frys alternativt kyl/frys, 
inbyggnadsmikro och diskmaskin. Som tillval kan 
du välja utförande i rostfritt eller helintegrerade 
vitvaror.

KÖKET

Rum för alla
livets middagar
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KÖKSLUCKA, STANDARD
Marbodal 

Aspekt Kritvit
Närmast NCS S 0300-N

Arkitekt plus mellangrå 
Närmast NCS S 5500-N.
Inkl. färganpassad 
stomframkant. 

Arkitekt plus ek
Ekfanerad lucka. 
Inkl. färganpassad 
stomframkant. 

Viken vit
Närmast NCS S 1002-Y

Viken mellangrå
Närmast NCS S 5500-N

Aspekt Vit
Närmast NCS S 1002-Y

KÖKSLUCKA, TILLVAL
Marbodal

KÖKSLUCKA, TILLVAL
Marbodal

Aspekt är en slät lucka av 16 mm MDF med svagt rundad kant. 

Arkitekt är en slät lucka av 19 mm MDF med svagt rundad kant.
Viken är en slät lucka av MDF med integrerat fräst grepp.

Mjukstängande luckor och dämpade fullutdragslådor ingår

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning



Form vit
Närmast NCS S 1002-Y

Form kritvit
Närmast NCS S 0300-N

Form ljusgrå
Närmast NCS S 2500-N

KÖKSLUCKA, TILLVAL
Marbodal

Form är en ramlucka av MDF. 

Vollo högblank vit
Slät högblank vit folielucka. 
Närmast NCS S 1002-Y.

Ramsvik massiv ek
Eklucka med massiv ram 
och fanerad spegel.
Inkl. färganpassad 
stomframkant. 

Vitrinlucka och 
takanslutning finns

som tillval

Som tillval kan du även byta ut underskåpens luckor mot lådor.
Sockel följer luckval i kök. Som tillval kan du få aluminium, rostfritt utseende.

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning
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Solo 
Rostfri look
cc 128 mm

Porslinsknopp 
Vit/rostfri fot

Tradition
Mattsvart 
cc 96 mm

T-grepp
Rostfri look 
cc 128 mm, längd 192 mm

HANDTAG, STANDARD
Marbodal 

HANDTAG, KOSTNADSFRIA VAL
Marbodal

HANDTAG, TILLVAL
Välj fritt ur delar av Marbodals sortiment:

Push-funktion överskåp och underskåp erbjuds som tillval

Handtag monteras enligt din köksritning

Solo Krom
cc 128 mm

Tråd
Rostfri look
cc 128 mm

Brohult svart
cc 128 mm

Oval 
Borstad
knopp

Oval 
Mattsvart
knopp

Nav
Rostfri
knopp

Loop
brunt läder/
krom

Loop
natur läder/
krom

Loop
svart läder/
krom

Retro Krom
cc 96 mm

Brohult brun
cc 96 mm

Vindel
Rostfri look
cc 96 mm

Retro Mässing
cc 96 mm

Tradition Borstad
cc 96 mm

Skålen
Antik look
cc 64 mm

Solo Svart
cc 128 mm

Solo Vit
cc 128 mm

Graf 
Rostfri look
cc 128 mm

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning



Inspirationsbild från Marbodal
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Zeus Antracit

Brazil svart

BÄNKSKIVA, STANDARD
Marbodal. Högtryckslaminat 30 mm.

BÄNKSKIVA, KOSTNADSFRIA VAL
Marbodal. Högtryckslaminat 30 mm.

Vit Ferro grafit Grå betong

Tålig, snygg och 
lättskött laminat

BÄNKSKIVA LAMINAT, TILLVAL
Välj fritt ur delar av Marbodals sortiment. Högtryckslaminat 30 mm. Exempel nedan:

Bordeaux oak 

Skiffer rustik

Delano oak

Guldbrun

Mörk metall

Champagne 

Terazzo

Industrial Metallic

Gomera

Marmor

Bourgogne

Svart mocka

Ek block

Flinga ljus

Mörkgrå kvarts

Caprice

Ek karbon

Furu vit

Krita

Grey/Black marble

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning



BÄNKSKIVA NATURSTEN, TILLVAL
Marbodal. Natursten 30 mm.

BÄNKSKIVA KVARTSKOMPOSIT, TILLVAL
Marbodal

Venato Bianco
Blankpolerad/matt 
struktur

Concrete
Matt

Nero assoluto
Blankpolerad

Grå Bohus
Blankpolerad

Inspirationsbild från Marbodal

Vid val av stenskivor tänk på att...
vara aktsam och inte placera varma grytor direkt på skivan.

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning
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BELYSNING, STANDARD
Nertus

BELYSNING, TILLVAL
Marbodal 

KÄLLSORTERING, STANDARD
Marbodal 

Belysningsramp ovanför vask Infällda spotlights under överskåp Praktisk källsortering

Intra Horizon HZ 815
Två stora hoar utan avställningsyta

Intra Horizon HZD 815
1,5 med avställningsyta
Endast tillval i 2 RoK

Intra Horizon HZ 615
1,5 ho utan avställningsyta

Intra Frame 520
En större ho utan 
avställningsyta
Tillval i alla lägenheter

Intra frame FR97SX
En ho och avställningsyta
Tillval i alla lägenheter

Intra Horizon HZD 1120 
Två stora hoar med avställningsyta
Endast tillval i 3-4 RoK

DISKHO, STANDARD I 3-4 ROK DISKHO, STANDARD 2 ROK

DISKHO, TILLVAL

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

Underlimmad Planlimmad

IP20
LED

F

Nertus
Funktionell och stilren underskåpsbelysning

• Monteras under skåp i t.ex kök

• Tre längder

• Kan anslutas i båda gavlar

• Vippströmbrytare

Premiär!

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning



KÄLLSORTERING, STANDARD
Marbodal 

Planlimmad

BLANDARE, KOSTNADSFRIA VAL
Mora Armaturer

BLANDARE, TILLVAL
Mora Armaturer och Tapwell

Mora MMIX K5
Krom

BLANDARE, STANDARD
Mora Armaturer 

Samtliga blandare, standard och tillval, är med diskmaskinsavstängning.

Mora MMIX K7
Krom

Mora Nyxx K6
Krom/svart

Tapwell EVO 184
Mässing

Mora  Cera K7
Krom

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.

Tänk på att fläckar
syns mer än på en

kromad blandare och
materialet kan skifta i färg

vid användning över tid

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning
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Välj kostnadsfritt mellan blankt eller matt

STÄNKSKYDD, STANDARD
Svenska Kakel

STÄNKSKYDD, KOSTNADSFRITT VAL
Svenska Kakel

STÄNKSKYDD, TILLVAL
Svenska Kakel

Vit matt 
Evolution, 7,5 x 15 cm

Vit blank, fasad
Tube 10 x 20 cm

Vit matt 
Plaquetas 10 x 30 cm

Svart matt 
Plaquetas Negro, 10 x 30 cm

Marmormönstrad
Roma Statuario 
30 x 60 cm
stående

Marmormönstrad
Roma Imperiale 
30 x 60 cm
stående

Marmormönstrad
Roma Grafite 
30 x 60 cm
stående

Vit blank 
Plaquetas 10 x 30 cm

Svart blank
Plaquetas Negro, 10 x 30 cm

Grå matt 
Plaquetas Perla 10 x 30 cm

Vit blank 
Evolution, 7,5 x 15 cm

Vit Matt
15x15 cm

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning



Som tillval kan du välja laminatstänkskydd, stänkskydd natursten 
och kvartskomposit. Val blir likt bänkskiva.

STÄNKSKYDD, TILLVAL
Svenska Kakel

SÄTTNING STÄNKSKYDD, 

STANDARD

SÄTTNING STÄNKSKYDD, 

TILLVAL

Vit blank 
Artisan White 6,5 x 20 cm

Grön blank 
Artisan Moss green 6,5 x 20 cm

Rak sättning Halvförband

Grå blank
Artisan Alabaster 6,5 x 20 cm

Grå/svart blank
Artisan Graphite 6,5 x 20 cm

Blå blank
Artisan Colonial Blu 6,5 x 20 cm

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, inredning
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SPISFLÄKT, STANDARD
Franke

SPISFLÄKT, TILLVAL
Franke

Franke 200-serien
vit

Franke 200-serien
rostfri

Franke 420
vit front

Franke 420
silverfront

Fläkt med tre hastigheter
och Easy Clean

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, fläktar



Till bostäderna i Brf Iris har vi tagit fram ett fint urval av Electrolux 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 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 som standard och 
som finns som tillval.

STANDARD OCH TILLVAL

Kök, vitvaror
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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 arbets-
dagen rinna av. 

Få andra rum i ett hem kan kännas lika privata 
och utgöra en personlig fristad på samma sätt 
som badrummet. Därför har vi lagt fokus på att 
ditt badrum ska kännas inbjudande och fräscht. 

Praktiskt och stilrent
Vi har skapat ett praktiskt och lättskött badrum 
med stilrena detaljer. Här finns inredning från 
Ifö och Marbodal som ger dig plats för allt du 
behöver. Ljusa och praktiska materialval på golv 
och väggar för att skapa en harmonisk helhets-
känsla. 

Utrustat för bekväm vardag
Samtliga bostäder kommer utrustade med 
tvättmaskin och torktumlare alternativt kombinerad 
tvättmaskin/torktumlare från Electrolux. 
Ovan vitvarorna placeras en bänkskiva i laminat
och väggskåp så att du smidigt kan ta hand om 
och stuva undan din tvätt. 

BADRUMMET

Här får du en bra 
start på dagen!
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Handfat i porslin ingår 
till alla kommoder

Dyning vit med luckor
Två luckor, bredd 60 cm

Dyning kritvit med lådor
Två lådor, bredd 60 cm

Dyning ljusgrå med lådor
Två lådor, bredd 60 cm

Dyning ljus MFC med lådor
Två lådor, bredd 60 cm

Dyning mörk MFC med lådor
Två lådor, bredd 60 cm

Dyning vit med lådor
Två lådor, bredd 60 cm

Solo 
Rostfri look
cc 128 mm

HANDTAG KOMMOD
Marbodal 

TVÄTTSTÄLL, STANDARD
Ifö

KOMMOD, TILLVAL
Marbodal

Ifö Spira 
Fristående tvättställ, vitt
bredd 600

Brett urval på
tillval från 
Marbodal

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning



Inspirationsbild från Marbodal (kommod Dyning vit)
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SPEGEL, STANDARD SPEGELSKÅP, TILLVAL
Marbodal

ELEKTRISK HANDDUKSTORK, TILLVAL
LVI och Pax

TOALETTPAPPERSHÅLLARE, 
STANDARD
Beslagsboden

HANDDUKSKROKAR, 

STANDARD
Beslagsboden

Spegel
600 x 704 mm och belysning

Spegelskåp vitt
Bredd 600 med två glashyllor 
och monterad LED-belysning

B1098
Mattborstat rostfritt stål, 
självhäftande

B1106
Mattborstat rostfritt stål, 
självhäftande

Pax Practic
Svängbar 180 grader, krom

Välj bästa placeringen!
Toalettpappershållare och handdukskrokar 
kommer att ligga i badrummet vid inflyttning. 
De är självhäftande så de är enkla för er 
att själva sätta upp vart ni önskar dem! 
Självhäftningen gör att vi slipper borra i 
kaklet och tätskiktet och att det går att ångra 
sig men ändå så klarar de mycket tyngd 
över lång tid! 

LVI Athena E
Krom

Pax Flex-I
4 svängbara armar, krom

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning



DUSCHVÄGG, STANDARD
INR 

DUSCHHÖRNA, TILLVAL
INR 

DUSCHHÖRNA, TILLVAL
INR 

Linc 20
Brdd 90 cm, klarglas

Linc Angel 
90 x 90 cm, klarglas,
raka dörrar

Linc Angel 
90 x 90 cm, frostat glas
raka dörrar

Linc Angel 
90 x 90 cm, grått glas
raka dörrar

Handtag i grepp 
till alla duschhörnor 

Copyright INR

Copyright INR

Copyright INR

Copyright INR

Alla duschdörrar
är Svanenmärkta

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning
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PRO
D

UKTFÖ
RD

ELAR

–
H

ögt ljusutbyte
–

Energibesparingar på upp till 55 %
 jäm

fört m
ed traditionella kom

paktlysrörsarm
aturer

–
Snabb och enkel installation

–
M

ycket hom
ogent ljus

–
Klart täcklock skyddar reflektorn m

ot dam
m

 och direktkontakt
–

3 års garanti

PRO
D

UKTEGEN
SKAPER

–
Ljusspridning: 120°

–
Kapslingsklass: IP44

–
Slagtålighet: IK03

–
M

etallhölje, PM
M

A-kåpa
–

O
m

givningstem
peratur vid drift: -20–

+40 °C

PRO
D

UKTD
ATABLAD

SF CIRCU
LAR 350 18 W

 3000 K IP44 W
T

SURFACE CIRCULAR 350 | Vägg- och takarm
atur m

ed IP44

AN
VÄN

D
N

IN
GSO

M
RÅD

E

–
Korridorer

–
Trapphus

–
Badrum

–
Foajéer

__

decem
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©
 2018, LED

VAN
CE Gm

bH
. Alla rättigheter förbehållna.

SF CIRCULAR 350 18 W
 3000 K IP44 W

T
sida 1 av 4

MMIX B5 Cera B5 Nyxx B5

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

STANDARD
Mora Armaturer 

DUSCHANORDNING, 

STANDARD
Mora Armaturer 

BELYSNING, STANDARD
Ifö

BELYSNING, TILLVAL

DUSCHANORDNING, 

TILLVAL
Mora Armaturer 

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

KOSTNADSFRITT VAL
Mora Armaturer 

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 

TILLVAL
Mora Armaturer 

Mora MMIX S5
Duschset med handdusch, 
inkl blandare Cera T4

MMIX Shower system S6
Duschset med tak- och handdusch, 
inkl blandare Cera T4

Inspirationsbild

Plafond

Infällda spotlights, 4 st
Medför lägre takhöjd
på plan 1.

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning



TOALETTSTOL, STANDARD
Ifö

TOALETTSTOL, TILLVAL
Ifö

ÖVERSKÅP, STANDARD
Marbodal

BÄNKSKIVA, STANDARD
Marbodal. Högtryckslaminat 30 mm.

BÄNKSKIVA, TILLVAL
Välj fritt ur delar av Marbodals sortiment. Högtryckslaminat 30 mm. Exempel:

HANDTAG ÖVERSKÅP, 

STANDARD
Marbodal

Ifö Sign 6860
Standard, höjd 42 cm 

Ifö Sign 6861
Hög modell, höjd 46 cm

Ifö spira 6260 Rimfree
Höjd 42 cm,
insida utan spolkant

Lucka Aspekt 
slät, vit

Vit 0622 Grå betong Mörk metall Zeus antracit

Solo
Rostfri look
cc 128 mm

För information om tvättmaskin och torktumlare, se separat broschyr från Electrolux

Praktiskt väggskåp och
bänkskiva gör

klädvården smidigare

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning
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KAKEL VÄGG, 

STANDARD
Svenska Kakel

KAKEL VÄGG, 

KOSTNADSFRITT VAL
Svenska Kakel

KAKEL GOLV, KOSTNADSFRIA VAL

FONDVÄGG, TILLVAL
Svenska Kakel

KAKEL VÄGG, TILLVAL
Svenska Kakel

KAKEL VÄGG SÄTTNING, 

STANDARD

KAKEL VÄGG SÄTTNING, 

TILLVAL

Välj kostnadsfritt
mellan blankt eller matt

Vit matt
20 x 40 cm

Vit matt
30 x 60 cm

Rak sättning Halvförband

Vit blank
30 x 60 cm

Vit blank
20 x 40 cm

KAKEL GOLV, STANDARD

FONDVÄGG, TILLVAL
Svenska Kakel

City London
15x15 cm

City Oslo
15x15 cm

City Amsterdam
15x15 cm

City Bruxelles
15x15 cm

Kostnadsfria val
på golv

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning



KAKEL GOLV/FONDVÄGG, TILLVAL
Svenska Kakel

Roma Statuario 
Marmormönstrad
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Roma Imperiale 
Marmormönstrad
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Roma Grafite 
Marmormönstrad
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Hmade Cottocemento Pearly 
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Hmade Cottocemento Camel
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Hmade Cottocemento Peppery
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

Hmade Cottocemento Licorice
30 x 60 cm (5 x 5 cm  i duschzon)

TILLVAL

Fondvägg (samma platta som golv) hela väggen bakom dusch/WC/handfat.
Samma platta som golv på alla väggar.

STANDARD OCH TILLVAL

WC/Dusch, inredning
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I Brf Iris bor du nära både grönska och hav. 
Du får både och. 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.

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 hem-
met?” Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt väg.

I Brf Iris möts du av öppna och sociala ytor med 
smarta planlösningar. Som standard ligger ett 
vacker parkettgolv i ek. Ek är en bra grund i ditt 
hem, ett behagligt naturmaterial som skapar en 
ombonad känsla. De vita väggarna gör hemmet 
ljust. I köket bryts det vita av genom en mörk 
bänkskiva som kontrast mot de vita luckorna. 

Bra förutsättningar
Den goda grundstandarden i våra bostäder ger 
dig rätt förutsättningar för att skapa ditt eget 
personliga hem anpassat efter dina idéer och din 
egen inredningsstil. Vi hoppas att du kommer hitta 
många favoriter bland våra inredningsval. 
Det är nu bostaden blir ditt hem!

ÖVRIGA YTOR

Lägenhet med   
härligt ljus
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INNERDÖRRAR, STANDARD
Swedoor

HANDTAG, 

STANDARD
Hoppe

HANDTAG, 

TILLVAL
Assa

INNERDÖRRAR, TILLVAL
Svenska Swedoor

Easy
Slät Vit (NCS S-0502-Y)

Easy Nature
Slät ekfanér, klarlackad

Unique 01L
Stilren, designad och 
solid med en stor spegel,
vit (NCS S-0502-Y)

Unique 01L
Stilren, designad och 
solid med en stor spegel, 
ek slät klarlackad

Style 03
Klassisk formpressad 
med tre speglar, 
vit (NCS S-0502-Y)

Style 04N
Klassisk formpressad 
med fyra speglar, 
vit (NCS S-0502-Y)

Vit karm och vita 
foder (NCS S-0502-Y)
som standard. Som 
tillval kan du välja 
fanérad ekkarm
och foder i ek.

Stockholm

Henrietta

STANDARD OCH TILLVAL

Övriga ytor, inredning



PARKETTGOLV, STANDARD
Kährs. Trösklar i matchande träslag.

SOCKEL, 

STANDARD

SOCKEL, 

KOSTNADSFRITT VAL

HANDTAG, 

TILLVAL
Assa

PARKETTGOLV, TILLVAL
Kährs. Trösklar i matchande träslag.

Ek Lecco
3-stav, mattlackad,
13 mm

Ekfanér slät Vitmålad slät
(NCS S-0502-Y)

Ek Smoke
3-stav, mattlackad, 
rökt, 15 mm

Ek Cornwall
1-stav, mattlackad, 
borstad, fasade kanter,
15 mm

Ek Limestone
3-stav, vitpigmenterad, 
mattlackad, borstad, 
15 mm

Ek Nouveau Blonde
1-stav, mattlackad, vit, 
borstad, mikrofasade 
kanter, 15 mm

Ek Palazzo Bianco
Mattlackad, borstad, 
vit, holländskt mönster,
15 mm

Ek Palazzo Rovere
Lackad holländskt mönter,
15 mm

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

Alla golv är Svanenmärkta

Sockel i 
massiv ek finns

som tillval

STANDARD OCH TILLVAL

Övriga ytor, inredning
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NCS S-0502-Y 

MÅLNING VÄGG, 

STANDARD

FÖNSTERBÄNK, 

STANDARD

HATTHYLLA, STANDARD
BB gruppen

FÖNSTERBÄNK, 

TILLVAL

MÅLNING VÄGG, 

KOSTNADSFRIA VAL

NCS S 0500-N NCS S-1000-N

Val av väggfärg gäller samtliga rum. Färgavvikelser kan förekomma.

Två kostnadsfria val

Som inredningsval kan du välja tapet eller färg hos målare

Azul Cascais, 
kalksten, polerad

BB96, Vit/bok
(går att få omonterad)

Bianco Carrara
sten, marmor, polerad

Färgavvikelser kan förekomma.

Sockel, dörrar, karm och foder 
har färgkod NCS S- 0502-Y. 

STANDARD OCH TILLVAL

Övriga ytor, inredning



KLINKER HALL/ENTRÉ,

KOSTNADSFRIA VAL
Svenska Kakel

KLINKER HALL/ENTRÉ, TILLVAL
Svenska Kakel

KLINKER HALL/ENTRÉ,

STANDARD
Svenska Kakel

City London
15x15 cm

City Oslo
15x15 cm

City Amsterdam
15x15 cm

City Bruxelles
15x15 cm

Kostnadsfria val

Alla plattor Hmade Cottocemento och Roma finns även i 30x60 cm som tillval

Hmade Cottocemento 
Pearly 
30 x 30 cm

Hmade Cottocemento 
Camel
30 x 30 cm

Hmade Cottocemento 
Peppery
30 x 30 cm

Hmade Cottocemento 
Licorice
30 x 30 cm

Roma Statuario 
Marmormönstrad
20 x 20 cm

Roma Grafite 
Marmormönstrad
20 x 20 cm

Roma Imperiale 
Marmormönstrad
20 x 20 cm

Klinker i hall / entré, se yta på bofaktablad

STANDARD OCH TILLVAL

Övriga ytor, inredning
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STÄDSKÅP, STANDARD
Marbodal

GARDEROB, STANDARD
Marbodal

LINNESKÅP, STANDARD
Marbodal

Bredd 60 cm
Lucka vit slät

Bredd 60 cm
Lucka vit slät

Bredd 60 cm
Lucka vit slät

Städskåp, garderob och linneskåp ingår enligt planlösning.
I klädkammare ingår hylla och stång som inredning.

Solo 
Rostfri look, cc 128 mm
På städskåp, garderob 
och linneskåp.

HANDTAG, STANDARD
Marbodal 

STANDARD OCH TILLVAL

Övriga ytor, inredning



Städskåp, garderob och linneskåp ingår enligt planlösning.
I klädkammare ingår hylla och stång som inredning.

Möjlighet att 
ta bort vägg

BALKONG

KÖK/VARDAGSRUM
32 m²

SOVRUM
8 m²

SOVRUM
14 m²

SOVRUM
10 m²KLK

3 m²

ENTRÉ
7 m²

BADRUM
5 m²

FRD
4 m²

TM TT

ST

DM K F

G L

L

G

G

G

br=1,5 m br=1,5 m br=0,7 m br=0,7 m

FT
X

MI
CR

O

br=0,7 m br=0,7 m br=0,7 m

0
Skala

5 m
1:150 (A4)

VÅNING
LÄGENHET

F

DM

K

TT

L

ST

TMKYL

FRYS

DISKMASKIN

SPISHÄLL

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

LINNESKÅP

STÄDSKÅP
Med reservation för ändringar

FRD

KLK

BR

FÖRRÅD

KLÄDKAMMARE

BRÖSTNINGSHÖJD 
FÖNSTER 
METER

TECKENFÖRKLARING

Storlek och utformning av tomterna 
skiljer sig åt mellan husen.
Se situationsplan.

FTX FRÅN- OCH 
TILLUFTSVENTILATION 
MED VÄRMEVÄXLARE

A1104, B1104, C1104, D1104, E1104, F1104
2

BRF IRIS, ÄRRARPS ÄNGAR

2019-01-22

N

HUS A

HÄRNÖSANDSGATAN

HUS B HUS C HUS D HUS E HUS F

4 ROK, 83 m2
N

Vill du ha ett större vardagsrum kan du i 3-4 RoK välja att ta 
bort väggen mellan sovrummet om 8 kvm och vardagsrummet. 

TILLVAL

Alternativ planlösning
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Brf Iris





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 2019-02-22


