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DAGS ATT STILANPASSA

Så gör du dina inredningsval
Färger och inredning i ditt nya hem är en stor anledning att köpa
en nybyggd bostad. Allt är nytt och fräscht och du har dessutom
haft möjlighet att påverka och sätta din personliga prägel på ditt
nya hem.

Så här går det till
Vi erbjuder en standard som ingår i priset för bostaden,
inredningsstandarden visas i denna broschyr. Vi erbjuder
även dig som vill göra inredningsval utöver standardvalen,
möjligheten att besöka våra leverantörer och göra valen direkt
hos dem. Du får på så sätt större möjlighet att påverka och
välja det som passar din stil. Du bokar då personliga möten
hos respektive leverantör, gör dina val och godkänner din
beställning som sedan skickas och sammanställs av oss på
Peab Bostad.
Personligt möte
Vi erbjuder även ett möte med Peab Bostads kundansvarig,
för att göra dina inredningsval. Kundansvarig kommer även
att sammanställa och hjälpa dig att få en överblick över dina
samtliga val.
Stopptid
Detta är tidpunkten för när dina val ska vara oss tillhanda
på Peab Bostad. Stopptiden bestäms utifrån leverans och
färdigställande, detta för att bostäderna ska kunna färdigställas
i tid. Vi ber dig därför att respektera stopptiden och vara ute
i god tid. Om vi inte får dina val i tid så kommer bostaden att
färdigställas i standardutförandet.
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Beställning
Hos leverantörerna du besöker för att göra inredningsval utöver
standardvalen, godkänner du din beställning. Valen som görs
hos Peab Bostad godkänner du hos kundansvarig. Tänk på att
kontrollera att sammanställningen över dina val stämmer innan
du signerar och godkänner. Beställningen är därefter 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 dina gjorda inredningsval är en tilläggskostnad
och kommer att faktureras som en delbetalning.

Kundansvarig
hjälper dig hela
vägen
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STANDARD
Vi har lagt stor tanke bakom
detaljer och materialval i alla våra
inredningsval i ditt nya hem.

KOSTNADSFRIA VAL
Vid val av viss inredning erbjuder
vi kostnadsfria val.

INREDNINGSVAL
Utöver inredningen som vi valt som
standard och kostnadsfria val, finns ofta
möjligheten att gör andra val mot en
merkostnad. Information om detta,
samt priser, får du genom din kundansvarig.
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KÖKET

Rum för alla livets middagar
Man säger ofta att köket är hemmets hjärta och det är inte
ovanligt att det mesta av vikt händer just här. Det är runt
köksbordet vi umgås med familj och vänner eller bjuder in
till gemensam matlagning inför parmiddagen. I ditt nya hem
finns gott om utrymme att fylla köket med mycket mer än bara
matlagning!
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Inredning från HTH
Samtidigt som ett kök ska vara en mötesplats måste det fungera
för sitt ändamål. Vi har därför valt ett kvalitetskök från HTH.
Standardköket utgörs av en slät lucka i tidlöst klassiskt vitt,
med en mörk bänkskiva i laminat. Tåligt och snyggt.
Som köpare har du möjlighet att själv välja ur HTH:s breda
sortiment och påverka hela stilen i köket. Du kan välja luckor
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med färg, variera underskåp och överskåp eller välja en
lucka i trä. Kanske föredrar du en bänkskiva i sten eller trä?
Valmöjligheterna är många och du får professionell hjälp
av en kunnig säljare på HTH. Den enda restriktionen är att
installationer behålls enligt ritning.
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Moderna vitvaror
Vi har inrett med moderna vitvaror från Siemens
i vitt som standard med induktionshäll, inbyggnadsugn,
kyl och frys, inbyggnadsmikro och diskmaskin.
Som inredningsval mot en merkostnad kan du välja
utförande i rostfritt eller helintegrerade vitvaror.
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Detaljerna i köket
Luckor, standard
HTH

Handtag, standard
HTH

Fler val finns
att göra hos HTH

Stål Nude

KP Mono
Slät målad vit lucka

Bänkskiva, standard
HTH

Belysning, standard

Mörk metall, 534
Laminat

Infällda spotlights
Placering under överskåp

INREDNINGSVAL
Vi har plockat ut en standardlösning i köket men ni kan skapa ert eget kök mot en merkostnad hos HTH i Helsingborg.
Här kan du bland annat välja utförande på luckor, handtag, bänkskiva, diskho och golvsockel. Gäller utvalt sortiment
hos HTH, fråga din kundansvarig om mer information eller besök HTH Köksforum på Kanongatan 159,
254 67 Helsingborg, alternativt ring och boka tid på tel. 042-16 40 40.

Inspirationsbild från HTH.
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KÖKET

Diskbänk, standard
HTH

Intra Horizon HZ 815
Diskbänk med 2 stora hoar utan
avställningsyta

Fler val finns
att göra hos HTH

Underlimmad diskho i laminat
Diskho monteras underlimmad

Som inredningsval mot merkostnad kan du välja annan diskho ur HTH:s sortiment.

Köksblandare, standard
Mora armaturer

Köksblandare, inredningsval
Mora armaturer

Val hos
Peab Bostad

Mora MMIX K5
Krom

Mora MMIX K7
Krom

Mora One Miniprofil
Krom/svart slang

Mora Nyxx K6
Krom/Svart

Mora Rexx K5
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
och Vattenbesparande.
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Diskmaskinsavstängning ingår på samtliga köksblandare ovan.
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Detaljerna i köket
Stänkskydd
Stänkskydd, standard
Svenska Kakel

Sättning stänkskydd,
standard

Sättning stänkskydd,
inredningsval

Prisma vit matt slät
10x20 cm		

Rak sätttning

Halvstensförband

Fler val finns
att göra hos
kakelleverantör

Stänkskydd, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Prisma vit blank slät
10x20 cm

Prisma grey matt slät
10x20 cm		

Prisma grey blank slät
10x20 cm		

Prisma dark grey matt slät
10x20 cm			

Prisma dark grey blank slät
10x20 cm		

Prisma antracite matt slät
10x20 cm		

Prisma black matt slät
10x20 cm		

Prisma black blank slät
10x20 cm		

Prisma antracite blank slät
10x20 cm		

Välj bland nio
kostnadsfria val
hos Peab Bostad

STÄNKSKYDD, INREDNINGSVAL
Det går att göra egna val när det gäller stänkskydd, mot en merkostnad. Vi erbjuder val av stänkskydd hos HTH,
exempelvis laminat eller sten. Du kan också göra val hos kakellevantör mot en merkostnad. Du får mer information
om detta genom din kundansvarig.
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KÖKET

Inspirationsbild från HTH.
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Vitvarorna i köket
I din nya bostad 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 standard och som finns som inredningsval mot en merkostnad.
I Kv Strandbrynet erbjuds vitvaror i vitt, rostfritt och helintegrerade produkter.
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Se separat
tillvalskatalog
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KÖKET
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WC/DUSCH/BADRUM
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STANDARD
• Spegelskåp, HTH
• Kommod, vit, HTH
• Duschdörrar, klarglas, INR
• Toalettstol, Ifö Sign
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Detaljerna i Wc/Dusch/Badrum samt Wc/Dusch
Sid 16-21 avser Wc/Dusch/Badrum i Villa Nyhamn och Rosenkrans. Wc/dusch/badrum (plan 2) i Vänern och Strandbaden
och Wc/Dusch i Villa Nyhamn, Strandbaden och Vänern.
Kommod, standard
HTH

Spegelskåp, standard
HTH

Fler val finns
att göra hos HTH

Handtag kommod,
standard
HTH

Kommod, slät vit
Bredd 60 cm, inkl. tvättställ
och handtag Nude

Spegelskåp, slät vit
Bredd 60 cm, inkl. belysning

Stål Nude

INREDNINGSVAL
Som tillval kan du mot en merkostnad välja ur delar av HTHs sortiment. Bland annat kommod, handtag och spegelskåp.
Du får mer information om detta genom HTH Köksforum.

Inspirationsbild från HTH.
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WC/DUSCH/BADRUM SAMT WC/DUSCH

Val hos
Peab Bostad
Tvättställsblandare,
standard
Mora armaturer

Tvättställsblandare,
kostnadsfritt val
Mora armaturer

Tvättställsblandare,
inredningsval
Mora armaturer

Mora MMIX B5

Mora Cera B5

Mora Nyxx B5

Mora Rexx B5

Ovanstående alternativ gäller även för Wc i Villa Rosenkrans.

Toalettstol, standard
Ifö

Toalettstol, inredningsval
Ifö

Ifö Sign 6860
Standard, höjd 42 cm

Ifö Spira 6261
Hög modell, höjd 46 cm

Val hos
Peab Bostad

Ifö Spira 6240
Insida utan spolkant,
höjd 42 cm

Ovanstående alternativ gäller även för Wc i Villa Rosenkrans.

Handdukskrokar, standard

B1106
2x2 st, mattborstat
rostfritt stål

Med reservation för ändringar

Toalettpappershållare,standard

Fräscht och
lättskött badrum
B1098
Mattborstat rostfritt stål
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Detaljerna i Wc/Dusch/Badrum samt Wc/Dusch
Sid 18-19 avser Villa Nyhamn, Vänern, Rosenkrans och Strandbaden.
Duschhörna, standard
INR

Duschhörna, inredningsval
INR

Grepp-handtag
duschhörna
Gäller både
standard
och inredningsval

INR Linc Angel, klarglas
Raka dörrar, blank profil

INR Linc Angel, frostat glas
Raka dörrar, blank profil

INR Linc Angel, grått glas
Raka dörrar, blank profil

Badkar, inredningsval
Svedbergs

Vitt emaljbadkar
1600x700 mm med halvfront inkl. badkarsblandare

Barb, ovalt vitt akrylbadkar
1655x750 mm inkl. badkarsblandare

Obs! Val av badkar gäller enbart i wc/dusch/badrum i Villa Vänern, Rosenkrans, Nyhamn och Strandbaden.
Se bofaktablad.

Badkarsblandare vid val av badkar
Vid val av badkar ingår badkarsblandare Mora MMIX T5
tillsammans med Mora MMIX shower kit
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Val hos
Peab Bostad
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WC/DUSCH/BADRUM SAMT WC/DUSCH

Duschanordning, standard
Mora armaturer

Mora MMIX shower kit

Handdukstork, standard
LVI

LVI Athena E
Krom

Med reservation för ändringar

Duschanordning, inredningsval
Mora armaturer

Mora MMIX Shower system kit

Handdukstork, inredningsval
LVI

Pax Limbo
Krom

Pax Practic
Krom, svängbar
180 grader

Val hos
Peab Bostad

Mora Rexx Shower system kit

Val hos
Peab Bostad

Pax Flex-I
Krom, fyra svängbara
armar

Kv Strandbrynet, Ängelholm
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Detaljerna i Wc/Dusch/Badrum samt Wc/Dusch
Sid 20-21 avser Villa Nyhamn, Vänern, Rosenkrans och Strandbaden.

Golv
Klinker golv, standard
Svenska Kakel

Fler val finns
att göra hos
kakelleverantör

Hmade Cottocemento Peppery
30x30 cm (15x15 cm i duschzon eller
under badkar)

Välj bland fyra
kostnadsfri val

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Hmade Cottocemento Pearly
30x30 cm (15x15 cm i duschzon eller under badkar)

Hmade Cottocemento Camel
30x30 cm (15x15 cm i duschzon eller under badkar)

Hmade Cottocemento Tan
30x30 cm (15x15 cm i duschzon eller under badkar)

Hmade Cottocemento Licorice
30x30 cm (15x15 cm i duschzon eller under badkar)

K AKEL & KLINKER, INREDNINGSVAL
Det går att göra egna val hos kakelleverantör när det gäller kakel och klinker, mot en merkostnad.
Möjlighet finns även att ha fondvägg med kakel. Du får mer information om detta genom din kundansvarig.
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WC/DUSCH/BADRUM SAMT WC/DUSCH

Vägg
Kakel vägg, standard
Svenska Kakel

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Svenska Kakel

Välj kostnadsfritt
mellan blankt eller
matt kakel
Vit, matt
20x40 cm

Vit, blank
20x40 cm

Sättning kakel,
standard

Sättning kakel,
inredningsval

Rak sätttning

Halvstensförband

Belysning, standard

Belysning, inredningsval

Flera val finns
att göra hos
kakelleverantör

Val hos
Peab Bostad

Plafond LED

Med reservation för ändringar

Infällda spotlights
Inkl. dimmer
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Detaljerna i Wc
Sid. 22 avser Wc i Villa Rosenkrans.

Golv
Klinker golv, standard
Svenska Kakel

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Hmade Cottocemento
Peppery
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Pearly
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Camel
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Tan
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Licorice
30x30 cm

Vägg
Vägg målad, standard
i Rosenkrans

Vägg målad, kostnadsfria val
i Rosenkrans

VÄGG MÅLAD,			
INREDNINGSVAL
Som inredningsval kan du välja målning vägg
i valfri NCS-kulör. Detta gör du hos målare.
Du får mer information om detta genom
kundansvarig.

NCS S-0502-Y

NCS S-0500-N

Belysning, standard

Plafond LED

Belysning, inredningsval

Infällda spotlights
Inkl. dimmer

Stänkskydd ovan tvättställ,
standard i Rosenkrans
Klinker lika golv mellan tvättställ
och spegelskåp, 1 stor platta
Stänkskydd ovan tvättställ,
inredningsval i Rosenkrans
• Vit matt, 1 stor kakelplatta
• Vit blank, 1 stor kakelplatta
• Målat i samma kulör som övrig väggyta

Wc är utrustat med spegel, tvättställ, tvättställsblandare och toalettstol.

22

Kv Strandbrynet, Ängelholm

Med reservation för ändringar

Med reservation för ändringar

Kv Strandbrynet, Ängelholm

23

Detaljerna i Klädvård/VVS/Tvätt
Sid. 24-25 avser Klädvård/VVS i Nyhamn, Klädvård/VVS/Städ i Rosenkrans
och Klädvård/Teknik i Vänern och Strandbaden

Överskåp, standard
HTH

Blandare, standard
Mora armaturer

Handtag, standard
HTH

Stål Nude

Bänkskiva, standard
HTH
Mora MMIX K5
Krom
Släta vita luckor
2 skåp i Rosenkrans
3 skåp i Nyhamn,
Vänern och Strandbaden

Vit laminat med
nedfälld tvättho

Fler val finns
att göra hos HTH

I Nyhamn ingår skjutdörrar framför teknikutrymme, 2 st, vita släta.
Som inredningsval mot merkostnad kan du välja dörrar med spegelglas.

Blandare, inredningsval
Mora armaturer

Mora MMIX K7
Krom

Mora One Miniprofil
Krom/svart slang

Mora Nyxx K6
Krom/Svart

Mora Rexx K5
Krom

Val hos
Peab Bostad
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KLÄDVÅRD/VVS/TVÄTT

Fler val finns
att göra hos
kakelleverantör

Golv
Klinker golv, standard
Svenska Kakel

Klinker golv, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Hmade Cottocemento
Peppery
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Pearly
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Camel
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Tan
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Licorice
30x30 cm

Storlek 15x15 cm vid golvbrun.

Vägg
Vägg målad, standard

Vägg målad, kostnadsfritt val

Belysning, standard

Plafond LED
NCS S-0502-Y

NCS S-0500-N

Som inredningsval kan du välja målning av vägg i valfri NCS-kulör hos målare.

För information om tvättmaskin och torktumlare se separat broschyr från Siemens.

KLINKER, INREDNINGSVAL
Det går att göra egna val hos kakelleverantör när det gäller klinker, mot en merkostnad.
Du får mer information om detta genom kundansvarig.
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ÖVRIGA YTOR

Bostad med härligt ljus
I ett nytt hem från Peab Bostad kan du 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.

val i ditt hem lika viktiga. Vi tänker alltid på vem som ska bo
i bostaden och ställer oss frågan: ”Skulle jag trivas i det här
hemmet?” Om svaret är ja vet vi att vi är på rätt väg.

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

Här välkomnas du av öppna och sociala ytor med smarta
planlösningar. Som standard ligger ett Svanenmärkt parkettgolv
i ek. Ek är en bra grund i ditt hem, ett behagligt naturmaterial
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som skapar en ombonad känsla. De vita väggarna och
innerdörrarna gör hemmet ljust. Som inredningsval kan du
välja mellan olika golv, målade fondväggar eller tapet.

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!

Bra förutsättningar
Den goda grundstandarden i våra bostäder ger dig rätt
förutsättningar för att skapa ditt eget personliga hem anpassat
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Detaljerna Övriga ytor
Innerdörrar
Innerdörrar, standard
Swedoor

Innerdörrar, inredningsval
Swedoor

Handtag, standard
JE beslag

Wells

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

Easy GW, vit
Slät
(NCS-S 0502-Y)

Style 03, vit
Klassisk formpressad
med 3 speglar
(NCS-S 0502-Y)

Val hos
Peab Bostad
Style 04, vit
Klassisk formpressad
med 4 speglar
(NCS-S 0502-Y)

Easy Ek
Slät ekfanér klarlackad

Samtliga innerdörrar är vita i kulör NCS-S 0502-Y. Vit karm och vita släta foder i kulör NCS-S 0502-Y i standardutförandet.
Som inredningsval kan du få Flex + karm (NCS-S 0502-Y, spårad karm med släta klackfoder 65 mm, utan synliga infästningar)
eller fanerad ekkarm.
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Detaljerna Övriga ytor
Golv
Golv, standard
Kährs

Golv, kostnadsfritt val
Kährs

Fler val finns
att göra hos
golvleverantör

Ek Como
3-stavig mattlackad,
15 mm

Ek Como
3-stavig lackad,
15 mm

Golv, inredningsval
Kährs

Ek Verona
2-stavig mattlackad,
15 mm

Ek Cornwall
1-stavig, mattlackad,
borstad, fasad kant,
15 mm

Ek Nouveau Blonde
1-stavig, mattlackad,
vitpigmenterad,
borstad, fasad, 15 mm

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

Dörrtrösklar följer det träslag som väljes på golvet, tänk på att avvikelser i färg kan förekomma då trä är ett naturmaterial.

Golvsockel, standard

Golvsockel, kostnadsfritt val
Golvsockel i Asklaserad furu erbjuds också
som inredningsval.
Socklar monteras med synliga infästningar.

Vitmålad slät

Ekfanér slät

GOLV, INREDNINGSVAL
Som tillval kan du mot en merkostnad välja valfritt hos golvleverantör.
Du får mer information om detta genom kundansvarig.
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Detaljerna Övriga ytor
Målning
Vägg målning,
standard

Vägg målad,
kostnadsfritt val

NCS S-0502-Y

NCS S-0500-N

Fler val finns
att göra hos
målare

Som inredningsval kan du mot en merkostnad välja målning vägg i valfri NCS-kulör, eller tapet / fondvägg, val görs hos målare.
Du får mer information om detta genom din kundansvarig.

Fönsterbänk, standard

Fönsterbänk, inredningsval

Val hos
Peab Bostad
Azul Atlantico
natursten

Carrara Bianco
natursten

Golv i hall
Klinker i hall, standard
Svenska Kakel

Klinker i hall, kostnadsfria val
Svenska Kakel

Hmade Cottocemento
Peppery
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Pearly
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Camel
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Tan
30x30 cm

Hmade Cottocemento
Licorice
30x30 cm

Klinkergolv enligt ritning.

KLINKER, INREDNINGSVAL
Som tillval kan du mot en merkostnad välja klinker hos kakelleverantör. I Nyhamn,
Vänern och Strandbaden erbjuds även möjlighet att utöka klinkerytan. Du får mer
information om detta genom din kundansvarig.
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Fler val finns
att göra hos
kakelleverantör

Med reservation för ändringar

Detaljerna Övriga ytor
Kaminer
Braskamin, inredningsval i Nyhamn, Vänern och Strandbaden
Contura

Belysning, inredningsval

Infällda spotlights i tak
Inkl. dimmer, antal och pris
enligt inredningslista.
Gäller endast i
Villa Rosenkrans
och Nyhamn.

556:1 Style
Med vedfack

556T Style svart
Med vedfack

Golvskydd i härdat genomskinligt glas ingår vid val av braskamin ovan.

Med reservation för ändringar
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Detaljerna Övriga ytor
Förvaring
Garderober, standard
(Ingår och placeras enligt bofaktablad)

Städskåp, standard
(Ingår och placeras enligt bofaktablad)

Fler val finns
hos HTH

Slät vit lucka

Slät vit lucka

Skjutdörrsgarderob, standard
Ingår enligt Bofaktablad

Skjutdörrsgarderob,
inredningsval

SKJUTDÖRRAR,
INREDNINGSVAL
Som inredningsval kan du mot
en merkostnad välja annat
utförande på skjutdörrsgarderob
ur HTH:s sortiment
Du får mer information om detta
genom HTH.

Vita släta dörrar.
Inredning med sparringskena,
hylla, stång.
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Spegeldörrar

Med reservation för ändringar

Trappa, Villa Vänern och Strandbaden
Trappa, standard

Plansteg, handledare och överliggare i ek, resten vitmålad, tät trappa		

Trappa, inredningsval

Plansteg, handledare och överliggare
i vitlaserad furu, resten vitmålad, tät
trappa		

Med reservation för ändringar

Ektrappa, mattlackad, tät trappa
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Några av våra leverantörer
HTH, kök och bad
Inredningen i ditt nya kök kommer från HTH som har sitt ursprung i dansk hantverkstradition. På det stora hela är HTH i framkant när det gäller miljöengagemang.
Ett konkret exempel på det är HTH:s värmeanläggning som använder spillträ från
produktionen. HTH:s fabriker i Ølgod och Bjerringbro följer de internationella
ISO-standarderna för miljöhantering.

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.

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.

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.

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 produktionskedjan 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.
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Inspirationsbild från HTH.

Med reservation för ändringar
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ERFARENHET OCH KVALITET

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

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.
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Färg
Äntligen har vi trendmässigt lämnat de vita hemmen och nu
kan vi inspireras av kulörer i alla de slag. Man behöver inte välja
en mörk eller stark kulör. Det blir väldigt trivsamt att bryta av
med exempelvis en ljusare grå eller beige nyans på väggarna.
Då kommer det vita taket och snickerierna fram och du
upplever fortfarande rummet som ljust. Varför inte våga välja
ett rum helt i grönt eller korallrosa? Lek med färg och måla om
när du tröttnat.
Belysning
Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi många ljuspunkter. Du behöver både allmänbelysning, punktbelysning och
stämningsbelysning. Vackra lampor kan också vara en fin
inredningsdetalj. Till stämningsbelysning är dimmers ett
måste. Det finns dimmers att köpa som kan kopplas direkt i
uttaget om din lampa inte har en inbyggd redan.
Möbler
Utbudet är stort och det är kanske mycket du drömmer om
och önskar. Fundera över vad som är värt att investera i nu och
vad som kan vara nog bra för att göra inköpet senare. Möbler
av god kvalitet och design kan man fynda betydligt billigare på
begagnatmarknaden om man är lite envis. Dessutom får du då
bättre kvalitet och lite patina på köpet.

Med reservation för ändringar

Lycka till med
din spännande resa!

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.

Med reservation för ändringar

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!
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