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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. 

Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ha gärna i åtanke att ändringar
kan behöva göras fram till inflyttning. Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.
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Tips och råd när du inreder
Nu börjar den roliga och kreativa delen på vägen mot en 
ny bostad. Att inreda en bostad kan vara både knepigt och 
kostsamt. Det är därför bra att planera och fundera redan tidigt. 
Här kommer lite tips och råd om hur man kan gå tillväga.

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

Rensa
Innan du flyttar kan det vara vettigt att rensa förråd och 
garderober. Ta bara med det du behöver och tycker om. 
Onödiga saker kan skänkas eller säljas. Var rädd om din 
yta och utnyttja den väl, du skall leva här och nu, inte 
spara saker för att kanske använda senare. 

Sortera och organisera så blir flytten både roligare och 
enklare. Tänk på att stora maffiga möbler kräver utrymme. 
Mindre ytor upplevs rymligare med nättare möbler. 

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

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

Belysning
Vi bor i ett mörkt land och därför behöver vi många ljuspunk-
ter. 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.

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

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

Lycka till med  
din nya bostad!

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

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

Så gör du dina inredningsval
Inredning och möjligheter att välja annat för att sätta en personlig 
prägel på ett nytt hem är en del av beslutet att köpa en bostad 
utifrån våra erfarenheter. Därför får du ta del av inredningsvals- 
katalogen och tillhörande priser i ett tidigt skede även om du inte  
gör några aktiva val förrän längre fram i processen.

Personligt möte
När det är dags att göra valen träffar du kundansvarig
på Peab Bostad och tillsammans går vi igenom dina frågor 
och funderingar. Vissa produkter kan vi visa eller också har 
vi information om var du kan åka och titta.

Stopptid
Detta är deadline när dina val ska vara Peab Bostad tillhanda. 
Stopptiden bestäms utifrån projektets tidplan för att 
lägenheterna ska bli färdigställda i tid. Leveranstider och 
ledtider avgör stopptiden som erhålls från våra kollegor på 
bygget. Om vi inte fått dina val i tid färdigställs bostaden i 
originalutförande, så tänk på att vara ute i god tid!

Beställning
När du gjort dina val sammanställer kundansvarig
din beställning och skickar hem till dig för undertecknande.
Kontrollera att sammanställningen är korrekt
innan du skriver under. Beställningen är bindande.

Produkter och uppdateringar
Leverantörer uppdaterar sina produkter och modeller med 
varierande intervall. Detta gäller framförallt vitvaror där 
uppdateringar sker två gånger om året. Peab Bostad förbehåller 
sig rätten att byta ut en produkt till en med minst likvärdig
kvalitet.

Välj din inredning
Denna inredningsvalskatalog visar vilka val som är möjliga att 
göra i projektet. För priser finns det en separat prislista som 
mäklare eller kundansvarig tillhandahåller. Ta god tid på dig, 
låt dig inspireras och se vilka val som kan passa just din stil. 
Tänk på att planlösningen i din lägenhet inte är möjlig att ändra 
annat än de eventuella från- eller tillvalsväggar som visas i din 
lägenhetsritning. Val utanför denna katalog är inte möjligt att 
göra. 

Betalning
Kostnaden för inredningsvalen är en tilläggskostnad med ut-
gångspunkt från originalutförandet. Tilläggskostnaden för dina 
inredningsval faktureras separat. Du betalar 50% av kostnaden 
vid beställningstillfället och resterande summa erläggs innan 
inflyttning. Vid beställning under 10 000 kr faktureras hela 
beloppet vid beställningstillfället.

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

Kundansvarig
hjälper dig hela

vägen

DAGS ATT STILANPASSA
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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 ofta umgås med familj och vänner 
eller bjuder in till gemensam matlagning inför parmiddagen. 
Ditt nya hem inbjuder till att fylla köket med mycket mer än 
bara tillagning!

Inredning från Vedum
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 originalutförandet.  

Var med och påverka
Samtidigt måste det fungera bra som arbetsyta. Därför har 
vi valt material och vitvaror som känns både moderna och 
funktionella. Självklart har vi lämnat utrymme för dig att sätta 
din prägel i köket, vilket du kan göra genom att exempelvis välja 
mellan olika stilar på luckor, handtag och kakel. 

Moderna vitvaror
Vi har inrett med moderna vita vitvaror från Siemens 
med induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och frys, 
inbyggnadsmikro och diskmaskin. Som inredningsval  
kan du välja utförande i rostfritt eller helintegrerad  
diskmaskin.

KÖKET
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Luckor, original
Vedum

Luckor, kostnadsfritt val
Vedum

Luckor, inredningsval
Vedum

Luckor, inredningsval
Vedum

Välj ur ett brett
utbud från Vedum

I originalutförande ingår lådor med fullutdrag och gasdämpad stängning, väggskåp har luckdämpare.
Säkerhetsspärr på kniv och källsorteringslåda. Sockel följer lucka.

Stommen är Svanenmärkt

Maja, F20 vit
Målad lucka av
16 mm MDF-board med
svagt rundad kant

Maja Kulör
Se valbara kulörer på sid. 13,
exempelbild F44 Grå 

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

Nora Vit
Melaminbelagd lucka 
av 16 mm fukttrög MDF

Agnes Kulör
Se valbara kulörer nedan,
exempbild F58 Varmgrå

Linn Vit
Målad lucka av 
16 mm MDF-board med
frästa horisontella spår

Annika Vit 
med vit grepplist
Målad lucka av 19 mm 
MDF-board med fasad kant

Nora Grå
Melaminbelagd lucka av 
16 mm fukttrög MDF

Oavsett kulör har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Självklart är det
miljövänliga färger utan kadmium och bly. Rengör den målade luckan med fuktig trasa
med milt rengöringsmedel. Eftertorka med vattentrasa och till sist med torr trasa.

F44 Grå

F88 Linnebeige

F79 Sandbeige

F82 Åskblå F84 Skogsgrön F87 Havre

F49 Betonggrå F58 Varmgrå

Välj din favoritfärg! 
Lucka Maja och Agnes finns i nedan kulörer.

Vitrinlucka, inredningsval
Vitrinluckor 1-2 st 500-skåp inkl. belysning (gäller ej vid val av lucka Nora).

KÖK

Inredning kök
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Handtag, original
Vedum

Handtag, kostnadsfria val
Vedum

Handtag, inredningsval
Vedum

31016 Rostfritt
cc 128 mm

31013 Svart/krom
cc 128 mm

31035 Läder/krom
cc 128 mm

31036 Läder/krom
cc 128 mm

31040 Svart
cc 128 mm

31127 Svart
Knopp

31135 Svart
Knopp

31019 Svart
cc 128 mm

31014 Krom
cc 128 mm

Som inredningsval kan du också få push-funktion på luckor.
Eller kostnadsfritt välja inga handtag alls, luckor och lådor levereras då oborrade.

Belysning ovan bänk, original
Vedum

Källsortering, original
Vedum

Spotlights Led rund, dimbar
Monteras i belysningsbotten

Källsortering
Utdragslåda för källsortering / 
avfallsskåp 3 fraktioner, 
plats för 6 fraktioner. 

31211 Vitt
L: 40, grepp

31206 Krom
cc 128 mm

31203 Tråd Mässing
cc 128 mm

31118 Lilja krom
Knopp

31129 rostfri lättrad
Knopp

KÖK

Inredning kök

Inspirationsbild från Vedum (handtag 31040 Svart)
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Bänkskiva, original
Vedum. Laminat.

3008 
Urban Style

Coral Clay
Komposit

Oyster
Komposit

Bohus Grå
Natursten

3006 
Carrara Marble

London Grey
Komposit

Noble Grey
Komposit

3010 
Chicago Concrete

S63014
Marmo Roma

Royal Reef
Komposit

Nero Assoluto
Natursten

3012 
Tivoli

Calypso
Komposit

Moorland fog
Komposit

Negro Tebas
Komposit

Coastal Grey
Komposit

6943F 
Virrvarr Silver

Frosty Carrina
Komposit

Snowy Ibiza
Komposit

Silver Galaxy
Natursten

9477F
Marfil Cream

S68036
Cento

9478F
Marfil Antico

S68025
Kings Marble Green

Bänkskiva, kostnadsfria val
Vedum. Laminat.

Bänkskiva, inredningsval
Vedum. Kompositsten och natursten, 30 mm med rak framkant, blank yta.

Bänkskiva, inredningsval
Vedum. Laminat.

Laminat är 
ett tåligt och 

flexibelt material

En bänkskiva i 
sten är naturligt 

vacker och slitstark

Samtliga bänkskivor i laminat är 30 mm och har rak framkant med ABS kantlist.
Tänk på att sidenmatta laminatbänkskivor är känsligare för repor och märken.

KÖK

Inredning kök



17Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn16 Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn

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

Diskho, original
Intra

Diskho, inredningsval  
Intra

Intra Horizon HZ 815 DMF

Intra Frame FR520 Intra Omnia 78DF Intra Linea 710

KÖK

Inredning kök
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Stänkskydd, inredningsval
Centro  

Stänkskydd, inredningsval
Centro  

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

Paris Fasad
Vit blank 10x20 cm

Himmel Vitgrå
25x50 cm

London Vit
7,5x30 cm

London Varmbeige
7,5x30 cm

London Grå
7,5x30 cm

Vit blank slät
30x60 cm, stående
fog Ljusgrå

Vit matt slät
30x60 cm, stående
fog Ljusgrå

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

Stänkskydd, original
Centro

Sättning, original Sättning, inredningsval

Stänkskydd, kostnadsfritt val
Centro

Stänkskydd 
gäller även yta 

vid bardisk

Ceramica Bianca
5x20 cm

Grigio Medio
5x20 cm

Grigio Beige
5x20 cm

Rak sättning Halvstensförband
Gäller ej vid val av stänkskydd 
i storlek 30x60 cm och 25x40 cm

Stänkskydd, annat än kakel, inredningsval

• Stänkskydd av laminat lika bänkskiva, höjd 20 cm
• Stänkskydd av kompositsten eller natursten lika bänkskiva, höjd 20 cm
• Stänkskydd av laminat lika bänkskiva, höjd 50 cm (upp till väggskåp)
• Stänkskydd av kompositsten eller natursten lika bänkskiva, höjd 50 cm (upp till väggskåp)

Exempelbild stänkskydd

KÖK

Inredning kök
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Vitvarorna i köket

KÖKET

RT2 184 Krom

Arm 184 Mattsvart

Franke 392-14
Vit frontlist

Franke 392-14
Rostfri frontlist

Franke Stil
Väggmonterad, rostfri 60 cm

Arm 184 Mässing Arm 887 Krom Arm 887 Mattsvart Arm 887 Mässing

RT2 984 Krom

Köksblandare, original
Tapwell

Fläkt, original
Franke

Fläkt, inredningsval
Franke

Köksblandare, kostnadsfritt val
Tapwell

Köksblandare, inredningsval
Tapwell

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 original och som finns som inredningsval. Moderna

vitvaror från
Siemens

Vid val av väggmonterad kåpa 
målas vägg bakom. Kakel bakom 
kåpa kan väljas, enligt offert.

Inredning kök
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En enklare start på dagen
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 varm dusch på kvällen och låta tankarna efter 
arbetsdagen rinna av. 

I din nya bostad skapar vi ett praktiskt och lättskött badrum 
med stilrena detaljer. Här finns svenska kvalitetsprodukter från 

Sätt färg på ditt badrum
Även här finns stora möjligheter för dig att påverka inredningen 
med våra inredningsval. Du kan bland annat välja kommod i 
olika utföranden och kulörer, spegelskåp, handdukstork och 
flera olika kakel och klinkerplattor. På plan två erbjuds du även 
möjlighet att välja till badkar, för dig som vill unna dig lite extra 
avkoppling.

Vedum som ger dig plats för allt du behöver. I originalutförandet  
ingår kommod med lådor, spegel med Led-belysning och
duschdörrar i klarglas med blank profil.

Harmonisk helhetskänsla
Kakel i vitt på vägg kombineras med klinker i grått för att skapa
en harmonisk helhetskänsla. 

Oavsett vilken prägel du sätter på ditt nya badrum så blir
det  här ett rum som är redo för livets alla händelser.

BADRUM / WC / DUSCH



25Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn24 Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn

Inredning Badrum och Wc/Dusch

BADRUM OCH WC / DUSCH

Kommod, original
Vedum

Kommod, inredningsval
Vedum

Free 615, lucka Maja vit
Fullutdragslådor och
tvättställ i vitt porslin

Free 615, lucka Maja kulör
Se valbara kulörer på sid. 25
exempelbild F49 Betonggrå

Free 615, lucka Nora grå eller vit
Fullutdragslådor och tvättställ i vitt 
porslin. Se kulörval till höger.

Mezzo 630, lucka Thea vit
Tvättställ i porslin

Nora grå

Nora vit

Handtag kommod, 
original
Vedum

Handtag kommod, 
inredningsval
Vedum

59069 Krom
cc 128 mm

5906920 Vit
cc 128 mm

5906970 Svart
cc 128 mm

5906930 Mässing
cc 128 mm

59055 Svart/Krom
cc 128 mm

59032 Krom
Knopp

5903270 Svart
Knopp

5903220 Vit
Knopp

5903230 Mässing
Knopp

Välj din favoritfärg! 
Kommod Maja och Mezzo samt spegelskåp Free Bas går att få i nedan kulörer.

Tvättställsblandare 
kommod, original
Tapwell

Tvättställsblandare 
kommod, inredningsval
Tapwell

RT2 071, krom EVO 078, krom EVO 078, mattsvart EVO 078, mässing

F44 Grå F79 Sandbeige

F82 Åskblå F84 Skogsgrön F87 Havre

F49 Betonggrå F58 Varmgrå
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Inredning Badrum och Wc/Dusch

BADRUM OCH WC / DUSCH

Spegel, original
Vedum

Spegelskåp, inredningsval
Vedum

Spegel, inredningsval
Vedum

Spegel Billan
60x72 cm med blank
aluminiumram och Led- belysning
Nittorp 305 mm krom

Spegelskåp Free Bas, vitt
600x640 cm med
Led-belysning Nittorp 305 mm 
krom

Spegelskåp Free Bas, kulör
Se valbara kulörer på sid. 25.
exempelbild

Spegel Roxen
60x72 cm med mattsvart
metallkant och Led- belysning
Pixbo (300 mm)

Spegel Anten, 
Rund 60 cm i diameter
med ljuskant

PixboNittorp

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

PAX Salsa
54x70 cm, 55W

PAX Flex I
5 armar, 56x60 cm, 50W

INR Pile förvaring
1 st på vägg bredvid blandare

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

Duschhörna, original
INR

Duschhörna, inredningsval
INR

Duschförvaring, inredningsval
INR

INR Timeless®

Klarare än klarglas 
med en skyddande 
yta som skyddar mot 
kalkangrepp. 
Patenterat av INR.
Utförande i övrigt likt
original.

Handdukstork
Inredningsval i bad plan 2
och plan 1
PAX

För kulörval
spegelskåp
se sidan 25

Handdukstork 
Original i bad plan 2 
Inredningsval plan 1
PAX
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Inredning Badrum och Wc/Dusch

Duschanordning,
original
Tapwell

Takduschset,
inredningsval
Tapwell

RT 105 med
EVM 168 

TVM 7200, 
krom

TVM 7200, 
mattsvart

TVM 7200, 
mässing

Ifö Sign 6860
Standard, höjd 42 cm 

Toalettstol, original
Ifö

Toalettstol,  inredningsval
Ifö

Ifö Spira 6261
Hög modell, höjd 46 cm

Ifö Cairo
Large Led Vit

Belysning, original
Ifö

Belysning, inredningsval

Infällda spotlights
inklusive dimmer
Taket sänks 10 cm

Observera att bild är
endast för inspiration.
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Inredning Badrum och Wc/Dusch

Kakel vägg, original
Centro

Klinker golv, original
Centro

Klinker golv, kostnadsfria val
Centro

Klinker golv, inredningsval
Centro

Kakel vägg, kostnadsfritt val
Centro

Kakel och klinker vägg, inredningsval
Centro

Kakel vägg, inredningsval
Centro

Vit blank
25x40 cm

Skärgård Grå
15x15 cm

Norrvik Ljusgrå
15x15 cm

Skärgård Beige
15x15 cm

Norrvik Grå
15x15 cm

Skärgård Svart
15x15 cm

Centro Ceppo 
di Gre Grå
15x15 cm

Skärgård Vit
15x15 cm

Centro Carrara matt
15x15 cm

Vit matt
25x40 cm

Vit blank, kakel 
30x60 cm

Centro Ceppo di Gre Grå
30x60 cm

Norrvik Ljusgrå, klinker
30x60 cm

Skärgård Grå, klinker
30x30 cm

Skärgård Beige, klinker
30x30 cm

Skärgård Svart, klinker
30x30 cm

Skärgård Vit, klinker
30x30 cm

Vit matt, kakel
30x60 cm

Norrvik Grå, klinker
30x60 cm

BADRUM OCH WC / DUSCH

Kvalitativt 
kakel och klinker

från Centro



33Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn32 Brf Roslunds Trädgård, Klagshamn

Inredning Badrum, plan 2

BADRUM PLAN 2

Ifö Caribia 
Badkar med hel front, vitt, längd 150 cm

Badkar, inredningsval
Ifö

Ifö BKFF
Frontfritt badkar, vitt, längd 150 cm

Badkar Ifö BKFF
finns även att

välja i svart

Duschanordning till
badkar, original
Tapwell

RT 105 med
EVM 022
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Inredning Tvätt

Lucka Maja, F20 vit
Placering ovan tvättmaskin
och torktumlare samt 
under vask. Vit stomme.

Skåp, original
Vedum

Skåp, inredningsval
Vedum

Maja Kulör
Se valbara kulörer på sid. 13,
exempelbild F44 Grå 

Nora Grå

Handtag skåp, original
Vedum

Handtag skåp, inredningsval
Vedum

31016 Rostfritt
cc 128 mm

31019 Svart
cc 128 mm

Som kostnadsfritt val kan du också välja inga handtag alls, luckor levereras då oborrade.

Bänkskiva, inredningsval
Vedum. 
Laminat, rak framkant.

Bänkskiva, original
Vedum. Laminat, 
rak framkant.

3008 
Urban Style

W450D 
Vit

3010 
Chicago Concrete

6943F 
Virrvarr Silver

RT2 184 Krom RT2 984 Krom

Köksblandare, original
Tapwell

Köksblandare, kostnadsfritt val
Tapwell

Placering ovan tvättmaskin och torktumlare.

TVÄTT

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

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

Stänkskydd, original
Centro

Sättning kakel, 
inredningsval

Stänkskydd, kostnadsfritt val
Centro

Halvstensförband

För vitvaror
se separat
broschyr

Push-funktion
erbjuds som

tillval

Klinker golv, original
Centro

Klinker golv, kostnadsfria val
Centro

Klinker golv, inredningsval
Centro

Skärgård Grå
15x15 cm

Norrvik Ljusgrå
15x15 cm

Skärgård Beige
15x15 cm

Norrvik Grå
15x15 cm

Skärgård Svart
15x15 cm

Centro Ceppo 
di Gre Grå
15x15 cm

Skärgård Vit
15x15 cm

Centro Carrara matt
15x15 cm
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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.

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 

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.

Bra förutsättningar
Den goda grundstandarden i våra bostäder ger dig rätt 
förutsättningar för att skapa ditt eget personliga hem anpassat 

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.

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 

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
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Inredning Övriga ytor

ÖVRIGA YTOR

Innerdörrar, original
Swedoor

Golv, original
Kährs

Golvsockellist, 
original

Golvsockellist, 
inredningsval

Golv, inredningsval
Kährs

Målning vägg, 
original

Målning vägg, 
kostnadsfritt val

Vägg,
inredningsval

Innerdörrar, inredningsval
Swedoor

Easy GW
Slät

Stable GW
Slät med massiv 
ljudisolerad kärna

Unique 01L
Stilren solid med en 
stor spegel, massiv 
ljudisolerad kärna

Samtliga innerdörrar är vita i kulör NCS S 0500-N
Vit fabriksmålad dörrkarm med spikade foder, kulör NCS S 0500-N.

Tröskelplatta anpassas för att matcha golv.

Separat offert skapas 
för målningsval, ex målade 
fondväggar eller tapet

Vitmålad
Fabriksmålad med 
synliga skruvar,
(kulör NCS S 0500-N)

Ek Como  
3-stavig mattlackad,
15 mm

Ek Taranto vit
3-stavig mattlackad,
15 mm

Ek Verona
2-stavig mattlackad,
15 mm

Ek Alba
1-stavig mattlackad,
mikrofas, 15 mm

Ek Vigo
1-stavig mattlackad,
mikrofas vit, 15 mm
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(vit)

NCS S-1000-N
(svagt grå)
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Inredning Övriga ytor

Klinker i hall, original
Centro

Trappa, original
Ek/vit - plansteg i mattlackad ek, vita sättsteg, handledare och överliggare i mattlackad ek

Trappa, inredningsval
Vitlaserad Ek/vit - plansteg i vitlaserad mattlackad ek, vita sättsteg, handledare och överliggare i vitlaserad mattlackad ek

Klinker i hall, kostnadsfria val
Centro

Klinker i hall, inredningsval
Centro

Skärgård Grå
30x30 cm

Skärgård Beige
30x30 cm

Skärgård Svart
30x30 cm

Skärgård Vit
30x30 cm

Omfattning enligt ritning.

Norrvik Ljusgrå
30x60 cm

Norrvik Grå
30x60 cm

Centro Ceppo di Gre Grå
30x60 cm

Centro Carrara matt
30x30 cm

Inredningsexempel Pelly

Skjutdörrsgarderob, original
Vedum. Ingår enligt ritning.

Skjutdörrsgarderob, inredningsval
Vedum

Extra garderob
i Sovrum 1 och 2
Vedum

Extra linneskåp
i Sovrum 1 och 2
Vedum

Handtag till extra
linneskåp och garderob
Vedum

Mirro
Fyllning opal vit, vit profil
(inredning i bild ingår ej).

Lucka Maja vit
Höjd 210 cm, bredd 60 cm, 
inredning med hylla och stång

Lucka Maja vit
Höjd 210 cm, bredd 60 cm, 
inredning med hylla och
trådbackar.

Spegeldörr
Vit dörr byts mot spegeldörr 
med vit profil. Observera att bild är
endast för inspiration.

Profiler i silver
erbjuds som

inredningsval

Garderob och linneskåp placeras i samråd med kundansvarig.

31148
knopp

ÖVRIGA YTOR

Rak sättning, original

Löpande förskjutning,
inredningsval

Gäller plattor i storlek 30x60 cm. 
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Alternativ planlösning
Frånval vägg, inredningsval
Vägg mellan sovrum 1 och sovrum 2 på plan 2 utgår

Möjlighet att
slå ihop två

sovrum

TT

G

TAKLUCKA

RUMSHÖJD

TL

RH

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

TM

Skala 1:100

2019-09-04 MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

0 5m

K

F

MIKROVÅGSUGN
I VÄGGSKÅP HYLLA MED STÅNG

BRÖSTNINGSHÖJD 
FÖNSTER 0,6m 
DÄR ANNAT EJ ANGES

VÄRMEPANNA

ELCENTRAL

DISKMASKIN

STÄDUTRYMME

HÄLL m. UGNFRYSSKÅP

KYLSKÅP

SKJUTDÖRRS-
GARDEROB

M DM

BHSTVP

ELC. VS- INSTALLATION
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151617 18

KÖK
13 m2

GRÄSARMERAD
BILPARKERING

ENTRÉ

VARDAGSRUM
17m2

UTEPLATS

4 RoK, ca 105 m2

Brf Murmästaren
HUS  6, 15

MATPLATS
8 m2

G

TVÄTT

WC/
DUSCH

ELC.
ST

F

K

M

TT

TM

VP

BARDISK 
h= 1.1M

KLK

HALL/ALLRUM
9 m2

TL

BH=0m

BH=0m

BH=0m

WC/
DUSCH

SOV 1
7 m2

SOV 2
8  m2

SOV 3
15  m2

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

G

BOTTENVÅNING OVANVÅNING

FÖRDELAR-
SKÅP

Staket H=1.6m

Staket H=1.6m

Fr
ån

va
ls

vä
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TillvalsväggSned Halvvägg

RH=2
.3m

RH=2
.3m

Sned 
Halvvägg
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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.

CENTRO, kakel och klinker 
Centro Kakel och Klinker AB är ett svenskt företag som grundades 1968, då med 
namnet  Centrumkakel AB. Idag är de ett av de ledande företagen i sin bransch. 
Centro jobbar fortlöpande med miljöarbete och har för avsikt att ha en så liten 
påverkan på vårt jordklot som det bara är möjligt.

ERFARENHET OCH KVALITET

Några av våra leverantörer

Inspirationsbild från Vedum

KÄHRS, golv
Kährs har arbetat 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. 

SWEDOOR, innerdörrar
Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) producerar och levererar högkvalitativa 
dörrlösningar till i första hand de skandinaviska länderna. Med ett starkt fokus på 
att utveckla, producera och marknadsföra lösningar för varje marknadssegment, 
lever de upp till sitt viktigaste värde - pålitlighet.

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

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