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Inredningsval 					
för ditt nya hem

Svanenmärkta
bostadsrätter

VÄLKOMMEN HEM

Det är du som ska trivas här
Vi på Peab vill ge dig alla förutsättningar att forma ditt hem precis
så som du vill ha det. Allt för att du ska trivas. Varje dag. Därför
ger vi dig möjligheten till flera personliga val. Inredningsval som
sätter känslan för hur det ska kännas just hemma hos dig.

Vad väljer du?
Alla material och detaljer har vi valt med omsorg. Sedan är
det upp till dig att finjustera så att det verkligen känns som
du. Kanske vill du byta färg på köksluckorna, välja annan
kulör på väggarna eller föredrar andra handtag och utseende
på bänkskivan. Fundera också på om vitvarorna ska vara
rostfria eller vita och vilken färg kaklet i badrummet ska ha.
Du blir först
Du blir den första att tassa över parketten som breder ut sig
genom lägenheten, slå dig till ro på balkongen med en kopp
rykande kaffe och forma lägenheten till ditt hem. Här bor du
i ett luftigt och ljust hem, med öppna ytor, hög miljöstandard
och stilrena inredningsval. Vi är med dig hela vägen till
inflyttning och kommer göra allt för att du ska trivas.
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Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.
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Några av våra leverantörer

ELECTROLUX

MARBODAL

K ÄHRS

Vitvaror

Kök

Golv

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.
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Kährs har jobbat med trä i över 150 år
och är idag en av de äldsta tillverkarna
av trägolv och parkett i världen. Sedan
2014 har Kährs Svanenmärkt över
150 golv. Företaget söker alltid efter den
mest naturvänliga produktionsprocessen
och strävar efter att främja en fortsatt
hållbar utveckling i golvbranschen.

SWEDOOR

INR

CENTRO

Innerdörrar

Duschdörrar och badrumsinredning

Kakel och klinker

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.

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.

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.
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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 frakter.
Flertalet av Marbodals kök har även
Svanenmärkta stommar och köksluckor.
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PERSONLIG HJÄLP HELA VÄGEN

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. Som köpare i Brf Skidskytten kommer du erbjudas
att titta på materialprover hos mäklaren för att sedan göra dina val i en
digital inredningsportal. Kundansvarig finns tillgänglig för att svara på
frågor och hjälpa dig att göra dina val via telefon eller digitala möten.

Välj mellan inredarens val och eventuella tillval
I grundutförandet finns ett antal olika val som ingår i priset
på bostaden och som bygger på inredarens tankar.
Utöver dessa finns också ytterligare tillval att välja
mellan och som kostar lite extra. Samtliga priser är
inklusive moms. Kostnaden för eventuella tillval (det vill
säga val som inte ingår som standard) faktureras 50%
direkt och 50% i samband med inflyttning. Om summan
av kostnaderna för dina tillval är lägre än 10 000 kronor
betalas hela beloppet inom 30 dagar. Alla tillval du gjort
är bindande.

Allmänna förutsättningar för försäkring och garanti
Arbetet ska utföras av oss på Peab som är totalentreprenör
för att våra garantier och försäkringar ska gälla.
Detta gäller såväl för standardval som för eventuella
tillval.

Gör din beställning i tid
Med tanke på att många produkter har långa leveranstider
måste alla val vara gjorda innan projektets så kallade
stopptid. Stopptiden är det sista datumet då det är möjligt
att göra inredningsval. Efter stopptiden är det inte längre möjligt
att göra beställningar. Kundansvarig kommer, i god tid, att
meddela vilket stoppdatum som gäller för inredningsvalen.

Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel,
exempelvis kan färgerna ändras något i tryck.

Vi bjuder på hantverkshjälp
När du köper bostad av oss bjuder vi på en egen hantverkare.
Under två timmar, i samband med inflytt, får du hjälp med de
enklare hantverksjobben som är sköna att få avklarade direkt,
t.ex. att skruva upp hyllor och gardinstänger.

Kontrollera din beställning
Valen du gjort i den digitala portalen förseglar du med en
digital signatur. Viktigt att du innan dess gått igenom dina val
ordentligt och kontrollerat din beställning noga.
Automatisk uppdatering av vitvaror
Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller med
förbättrade funktioner och justeringar av designen. När
detta sker byter de i allmänhet även modellbeteckning.
Om det blir aktuellt för någon av de tilltänkta produkterna
för det här projektet levereras den nya modellen med
motsvarande eller förbättrad funktion. För eventuella
felaktigheter i vitvaruleverantörens produktbeskrivning
ansvaras ej.
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Jag hjälper dig att
göra dina val!
Lisa Dahlén
Sälj- och kundansvarig
0725-33 76 53
lisa.dahlen@peab.se
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KÖKET

Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.

Hemmets hjärta
Vi har alla känt den. Dragningskraften till köket. Så många
middagar och fester med nära och kära, där köket förr eller
senare blir den självklara mittpunkten. Men också stunderna
varje dag. Frukost, lunch, middag. Att starta dagen här,
sprida dofter med nya recept eller smyga in för den där
kvällsmackan fast klockan är sent.
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Där man vill vara
Här i ditt nya hem blir köket naturligt en social och central plats.
Den öppna planlösningen, de snygga luckorna och de moderna
vitvarorna är typiskt sådant som gör att du tycker om att vara
här varje dag.

Vi erbjuder uppdaterade kök med inredning från Marbodal
och vitvaror från Electrolux.

tillvalen för att skapa uttrycket som verkligen är du.
Oavsett vad du gillar blir det en fin mix av funktion och
trivsel.

Du bestämmer
Valet av kökslucka, kulören, genomtänkta beslag och en
bänkskiva som kanske smälter in eller sticker ut. Använd

Brf Skidskytten, Östersund
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KÖKET

Detaljerna i köket

Vitrinluckor, tillval
Marbodal

Luckor, standard
Marbodal
Aspekt Frost,
slät med rak kant.

Välj ur ett brett
utbud från Marbodal

Dämpade luckor och
dämpade fullutdragslådor
ingår som standard.
1234 5678

Arkitekt Plus
Klarglas

1234 5678

Arkitekt Plus Ek
Klarglas

1234 5678

Form
Klarglas

1234 5678

Luckor, tillval
Marbodal
A Arkitekt Plus Frost
B Form Frost
C Lindö Frost
D Arkitekt plus ek
(fanerad)
E Ramsvik ek

A

B

C

1234 5678

1234 5678

1234 5678

D

E

1234 5678

Lindö
Klarglas med spröjs

Ramsvik Ek
Klarglas

Vitrinskåp i bredd 800 mm inklusive belysning och glashyllplan.
För information kring möjlig placering av vitrinskåp kontakta kundansvarig.

1234 5678

Lucka Arkitekt Plus, Form och Lindö går även som tillval att välja i nedan kulörer, gäller även vitrin (ej ek)

Sand
S 2005-Y20R

Lin
S 2005-G10Y

Åska
S 5500-N

Granit
S 7500-N
Inspirationsbild från Marbodal
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KÖKET

Detaljerna i köket
Handtag, standard
Marbodal
Solo, rostfri look,
cc 128 mm

Brett sortiment
från Marbodal

Handtag, tillval
Marbodal
cc 128 mm
A Solo, krom
B Solo, vit
C Solo, svart
D Solo, mässing
E T-grepp, rostfri look
F Tråd, rostfri look
G Brohult, svart/krom
H Brohult, svart/svart
I Pik, rostfri
J Lounge, krom
K Lounge, mässing

cc 96 mm
L Tradition,
antik
M Tradition,
borstad
N Tradition,
mattsvart
O Retro, krom
P Retro, mässing

cc 64 mm
Q Skålen, antik look
R Skålen, borstad
S Skålen, svart

Knoppar
T Oval, antik look
U Oval, borstad
V Oval, mattsvart
W Point, krom
X Point, rostfri look
Y Point, mässing
Z Nav, rostfri look
Å Synchro, rostfri look
Ä Solliden, svart

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

Q

R

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Oval matchar Skålen handtag

N

S

Handtag monteras stående på luckor och liggande på lådor. cc= avstånd mellan borrhål.
Som tillval erbjuds tryck öppna beslag till väggskåp.

Inspirationsbild från Marbodal
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KÖKET

Detaljerna i köket

Diskho, standard
Intra Horizon HZ 815 DM

Bänkskiva i laminat,
standard
Marbodal
30 mm
Gomera (558)

Bänkskiva i laminat,
kostnadsfritt val
Marbodal
30 mm
Grå Betong (600)

Bänkskiva i laminat
tillval
Marbodal
30 mm
A Rostig metall (628)
B Ferro Grafit (612)
C Bourgogne (613)
D Skiffer Rustik (565)
E Mörk Metall (542)
F Ek Karbon (604)
G Ek Block (571)
H Delano Oak (599)
I Perito Ljus (627)
J Perito Mörk (626)
K Delaware stone (631)
L Marmor (619)
M Terazzo (625)

A

B

C

D

E

F

A

Diskho, tillval
A Intra Horizon HZD 1120 D
B Intra Linea 7140

Diskhon är underlimmad
i laminatbänkskiva.
Planlimmad vid tillval av
bänkskiva i komposit.
Underlimmad

G

H

I

J

K

L

B

Planlimmad

M

Alla bänkskivor i laminat är Svanenmärkta
1234 5678

Bänkskiva i komposit,
tillval
Marbodal
30 mm, blankpolerad
N Nero
O Iron Bark
P Venato Bianco
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N

O

P
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KÖKET

Detaljerna i köket
Köksblandare,
standard
Mora Armatur
MMIX K5
Hög böjd pip med
diskmaskinsavstängning,
blank krom

Köksblandare, tillval
Mora Armatur
Mora MMIX K6
Hög rak pip med
diskmaskinsavstängning,
blank krom

Belysning, standard
Marbodal

LED profil under väggskåp

Kakel,
standard
Centro
Soul vit blank, 10x20 cm
med silvergrå fog
Köksblandare,
kostnadsfritt val
Mora Armatur
Mora MMIX K7
Hög semiböjd pip med
diskmaskinsavstängning,
blank krom

A

Kakel,
kostnadsfria val
Centro
A Soul vit matt, 10x20 cm
med silvergrå fog
B Vit blank, 15x15 cm
med silvergrå fog

Energieffektiva
blandare från
Mora Armatur

B

C

Kakel, tillval
Centro
C Paris, vit, fasad,
10x20 cm med silvergrå fog
D Edge Gröngrå, fasad,
10x30 cm med grå fog
E Edge Mörkblå, fasad,
10x30 cm med mörkgrå fog
F Edge Beige, fasad,
10x30 cm med grå fog
G London Vit blank, 7,5x30 cm
med silvergrå fog
H London Grå blank, 7,5x30 cm
med grå fog
I Ceppo di Gre, grå matt, 		
30x60 cm med grå fog
J Terrasso, vitgrå, 		
30x60 cm med silvergrå fog
K Cararra, marmormönster,
vit blank, 30x60 cm med
silvergrå fog
L Nero Marquina,
marmormönster, svart matt,
30x60 cm med mörkgrå fog

D

E

G

H

F

I

J

K

L

Belysning, tillval
Marbodal
Allt kakel sätts i rak
sättning som standard.
Som tillval kan sättning
i förband väljas.

ID LED spotlights under väggskåp,
dimbara
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Rak sättning,
grundutförande

1/2 förband,
tillval

1/3 förband,
tillval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Fungerar på plattor
som är upp till 30 cm
breda.

För plattor som är 60 cm
breda.

Brf Skidskytten, Östersund
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Fläktar i köket
Köksfläkt,
standard
Franke
FSF 420, vit

Köksfläkt,
tillval
Franke
A Opal, 60 cm
B Stil, 60 cm

A

B

VId val av fläktkåpa behöver kök ritas om. Även kostnad för extra kakel tillkommer.
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KÖKET

Vitvarorna i köket, standard
Vitvaror utvecklas och förbättras ständigt och därmed kan vitvarumodellerna komma att förändras något
från det att du köper lägenheten till att den står färdig. Om någon modell utgår kommer den att ersättas av
den efterträdande, uppdaterade modellen. Ditt pris kommer dock alltid att vara detsamma.
Samtliga vitvaror är från Electrolux.
Kyl och frys eller kyl/frys enligt lägenhetsblad
Inbyggnadsugn vit, standard
Multifunktionell ugn
med varmluft
CKB400W

Inbyggnadsmikro vit,
standard väggskåp
Effekt 800W
KMFE172TEW

Inbyggnadshäll, standard
Induktionshäll, fasad kant
HOI630MF

Integrerad diskmaskin,
standard
(Lucka på diskmaskin
följer val i kök)
Ljudnivå 44dB(A)
EEQ47215L

Inbyggnadsmikro vit,
standard högskåp
Effekt 900W
KMFD264TEW

På ditt bofaktablad ser du om du har micro som standad i väggskåp eller högskåp.

Kyl vit, standard
KRS2DE39W

Frys vit, standard
FrostFree
KUT5NE26W

Kyl/frys vit, standard
FrostFree
LNT4TE33W2

Moderna
vitvaror från
Electrolux
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KÖKET

Vitvarorna i köket, tillval

Glaskeramikhäll, kostnadsfritt val
Direct touch-kontroll, AutoMax,
Stop+ Go funktion, fasad kant
HOC650F

Induktionshäll, tillval
Bridgefunktion, Infinite Zoner,
boosterfunktion, fasad kant
HKB650BMF

Induktionshäll, tillval
Bridgefunktion, SensePro,
boosterfunktion, fasad kant
HOB690PMF

Inbyggnadsugn rostfri, tillval
Multifunktionell ugn med varmluft
CKB400X

Inbyggnadsugn vit, tillval
Varmluftsugn med pyrolysrengöring
CKP720V

Inbyggnadsugn rostfri/svart, tillval
Varmluftsugn med pyrolysrengöring
CKP720X

Diskmaskin rostfri,
kostnadsfritt val
Fristående, bredd 60 cm,
ljudnivå 47 dB(A)
ESF5512LOX

Integrerad diskmaskin, tillval
(lucka på diskmaskin följer
val av lucka i kök)
Bredd 60 cm, ComfortLift som
låter dig lyfta upp den nedre
korgen, ljudnivå 44 dB(A)
KECA7300L

Integrerad diskmaskin, tillval
(lucka på diskmaskin följer
val av lucka i kök)
Bredd 60 cm, bestickbricka,
ljudnivå 39 dB(A)
KEZA9310L

Självrengörande
ugn som tillval

Mikro rostfri/svart, tillval
Mikrovågsugn för inbyggnad
i väggskåp, effekt 800W
KMFE172TEX
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Mikro rostfri/svart, tillval
Mikrovågsugn för inbyggnad
i högskåp, effekt 900W
KMFE264TEX

Inspirationsbild från Electrolux (ComfortLift)
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KÖKET

Vitvarorna i köket, tillval
Kyl och frys eller kyl/frys enligt lägenhetsblad

Kyl vit, tillval
Energiklass A++

Kyl rostfri, tillval
LRC5ME38X2

Kyl rostfri, tillval
KRS2DE39X

Frys vit, tillval
NoFrost
LUT7ME28W2

Frys rostfri, tillval
NoFrost
KUT5NE26X

Frys rostfri, tillval
NoFrost
LUT7ME28X2
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Kyl/frys vit, tillval
FrostFree
LNC7ME32W1

Kyl/frys rostfri, tillval
NoFrost
LNC7ME32X1

Kyl/frys rostfri, tillval
FrostFree
LNT4TE33X2

Brf Skidskytten, Östersund
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BADRUM / WC / DUSCH

Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.

Från morgon till kväll
Badrummet är en viktig plats för att vakna om morgonen,
men också rummet där du tillbringar sista stunden innan du
går och lägger dig. Ett rum där känslan spelar stor roll helt
enkelt. Och där det måste vara bekvämt för att lägga grunden
till en riktig bra dag.
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Vakna till liv
Sköna klinkers att sätta fötterna på. Kanske med golvvärme som
tillval. Du bestämmer hur din duschhörna ska vara. Raka linjer
och klart glas eller kanske rundade former eller frostat glas. Här
finns massor av möjligheter. Ta en skön, varm dusch som får dig
att vakna till liv varje dag.

I kommoden har du plats för allt du behöver och når det enkelt
tack vare smidiga, dämpade utdragslådor.
Badrum man vill stanna kvar i
I ditt nya badrum finns en modern tvättmaskin och torktumlare
redo att ta hand om kommande tvätthögar. Och det stilrena

kaklet på väggarna ger ett behagligt intryck. Det blir både
trivsamt och lättskött. När du gör dina val ska du utgå från dig.
Och skapa en miljö som du tycker om att vara i, från morgon
till kväll.

Brf Skidskytten, Östersund
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BADRUM / WC / DUSCH

Detaljerna i badrum/wc/dusch
Kommod, standard
INR
Viskan Solid, Premium White
Kommod 60 cm med 2 lådor
och push-funktion.
Handfat i vit matt stenkomposit.

Kommod, tillval
INR
A Viskan Solid, Still Grey
Kommod 60 cm med
2 lådor och push-funktion.
Handfat i vit matt
stenkomposit.
B Viskan Solid, Black Oak
Kommod 60 cm med
2 lådor och push-funktion.
Handfat i vit matt
stenkomposit.

Tvättställsblandare,
standard
Mora Armatur
Mora MMIX B5, krom
med push down ventil

WC-stol,
standard
Ifö
Spira, golvstående,
höjd 42 cm

Spegelskåp,
standard
INR
Stage 60, Premium White
med ovanbelysning och
eluttag 230V

Eluttag i
spegelskåp

El-golvvärme finns
att välja som tillval

A

B

Spegel och Spegelskåp,
tillval
INR
A Spegelskåp Stage 60,
Still Grey med
ovanbelysning och
eluttag 230V
B Spegelskåp Stage 60,
Black Oak med
ovanbelysning och
eluttag 230V
C Spegel Scene 60 med 		
LED-belysning, vinklingsbar,
dimbar med eluttag.

Klädkrokar,
standard
Byggbeslag
Base, 2-krok,
polerad rostfri

Tvättställsblandare,
tillval
Mora Armatur
Mora INXX II sharp,
small, krom
med push down ventil

A

B

C

Handdukstork, tillval
Pax
Pax flex 5/550, krom

Handdukshängare,
standard
Byggbeslag
Base, 4-krok,
polerad rostfri

Dimbara spotlights
är standard
i badrumstak

Toalettpappershållare,
standard
Byggbeslag
Base, polerad rostfri

Tomrör med doslock är standard
i alla badrum om man inte väljer
handdukstork.

Krokar och toalettpappershållare får du själv montera med
dubbelhäftande tejp som redan finns fastsatt på baksidan.
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BADRUM / WC / DUSCH

Detaljerna i badrum/wc/dusch
Duschhörna,
standard
INR
Linc Angel, klarglas,
raka dörrar 90 x90 cm,
blank profil och
grepp cirkel.

Duschhörna,
tillval
INR
C Linc Niagara, klarglas
halvrunda dörrar,
blank profil och
grepp cirkel
D Linc Niagara, frostat glas
halvrunda dörrar,
blank profil och
grepp cirkel (ej likt bild)
E Linc Niagara, Strimma
halvrunda dörrar,
blank profil och
grepp cirkel

Duschdörrar
i stilren nordisk
design

Duschhörna,
tillval
INR
A Linc Angel, frostat glas
raka dörrar 90 x90 cm,
blank profil och
grepp cirkel
B Linc Angel, Strimma
raka dörrar 90 x90 cm,
blank profil och
grepp cirkel

A

B

C

E

D

Detalj handtag

Detta handtag
gäller till alla
duschväggar

Alla duschdörrar är Svanenmärkta
1234 5678
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BADRUM / WC / DUSCH

Detaljerna i badrum/wc/dusch
Duschset,
standard
Mora Armaturer
Mora MMIX Shower kit,
krom/svart

Takdusch,
tillval
Mora Armaturer
A Mora MMIX
Shower System kit,
krom/svart
B Mora INXX II Shower
system kit, blank krom

Allt kakel sätts i rak sättning som standard. Som tillval kan sättning i förband väljas.

A

B

Klinker golv, standard
Centro
Skärgård Grå
15x15 cm med
grå fog

Klinker, kostnadsfria val
Centro
A Skärgård Vit,
15x15 cm
med grå fog
B Skärgård Beige,
15x15 cm
med grå fog
C Skärgård Svart
15x15 cm
med mörkgrå fog
Klinker, tillval
Centro
D Cararra,
marmormönster, vit
matt, 15x15 cm med
grå fog
E Nero Marquina,
marmormönster,
svar matt, 15x15 cm
med mörkgrå fog
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A

B

C

Kakel vägg, standard
Centro
Vit blank 20x30 cm,
med silvergrå fog

Kakel vägg, tillval
Centro
A Skärgård Vit,
30x60 cm med silvergå fog
B Skärgård Beige,
30x60 cm med grå fog
C Skärgård Grå,
30x60 cm med grå fog
D Skärgård Svart,
30x60 cm med mörkgrå fog
E Cararra,
marmormönster, vit
matt, 30x60 cm med
silvergrå fog
F Nero Marquina,
marmormönster, svart 		
matt, 30x60 cm
med mörkgrå fog
G Paris, fasad vit blank
10x20 cm med
silvergrå fog

A

B

C

D

E

F

G

D

E

Allt kakel sätts i rak
sättning som standard.
Som tillval kan sättning
i förband väljas.

Rak sättning,
grundutförande

1/2 förband,
tillval

1/3 förband,
tillval

Fungerar på alla
typer av plattor.

Fungerar på plattor
som är upp till 30 cm
breda.

För plattor som är 60 cm
breda.
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BADRUM / WC / DUSCH

Detaljerna i badrum/wc/dusch
Väggskåp,
standard
INR
Premium white,
slät vit lucka med
grepplist

Väggskåp,
tillval
INR
A Still Grey,
slät grå lucka
med grepplist
B Black Oak,
slät svart lucka
med grepplist

Grepplist ingår
till alla väggskåp

A

Tvättmaskin, standard
Electrolux
Vit, kapacitet 7 kg
EW2F2027R1

Torktumlare, standard
Electrolux
Vit, kapacitet 8 kg
EW2H328R3

Kombinerad tvätt/tork, standard
Electrolux
Vit, Kapacitet tvätt/tork 8/4 kg
EW7W5268E5

Tvättmaskin, tillval
Electrolux
Vit, kapacitet 9 kg,
självdoserande
EW8F7669Q7

Torktumlare, tillval
Electrolux
Vit, kapacitet 9 kg,
EW9H779P9

Kombinerad tvätt/tork, tillval
Electrolux
Vit, Kapacitet tvätt/tork 10/6 kg,
EW7W6661S7

B

Väggskåp placeras ovanför bänkskiva. Bredd 60 cm, höjd 70 cm (gäller både standard och tillval).

Bänkskiva i laminat,
standard
Marbodal
Höjd 30 mm, rak kant
Gomera (558)

Bänkskiva i laminat,
kostnadsfritt val
Marbodal
Höjd 30 mm, rak kant
Grå Betong (600)

Bänkskiva placeras ovanför tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin.

Som tillval kan
du välja bland samma
laminatbänkskivor
som i kök, se sid. 12
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ÖVRIGA YTOR

Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.

Detaljerna som skapar helheten
I Brf Skidskytten har vi satsat på moderna, luftiga och
välplanerade hem där det är lätt att trivas. Dessutom bjuder
ditt nya hem på skön utemiljö i form av en generös balkong
eller två. Alltså, goda förutsättningar för ett bekvämt och enkelt
liv. Hemmet blir ljust och lättmöblerat med genomgående
mattlackad ekparkett och vitmålade väggar i hall, vardagsrum,
sovrum och kök.
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Vad väljer du?
Vi har skapat en fin grund. Nu är det upp till dig att finslipa de
allra sista detaljerna så att det blir precis så som du vill ha det.
Föredrar du innerdörrar med eller utan spegel? Fundera på om
du vill ha de mattlackade ekgolven som vi valt som standard,
eller om du föredrar något av våra tillvalsalternativ, som
vitlaserad eller gråbrun parkett. Vilken nyans ska väggarna ha?

Du har hela fem kostnadsfria kulörer att välja bland.
Ljusgrå, beige eller kanske gröna nyanser?
Våga göra ditt hem personligt. Du är du som ska njuta här varje
dag. Och det är med detaljerna du skapar helheten för hur det
ska kännas när man kliver innanför dörren hemma hos dig.

Ett hem där
du kommer
att trivas!
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ÖVRIGA YTOR

Detaljerna för övriga ytor

Fönsterbänkar,
standard
Azul Cascais
Natursten

Innerdörrar,
standard
Swedoor
Easy GW, slät yta i vit
kulör NCS S 0500-N,
lätt kärna

Variationer i mönster och
kulör kan förekomma

Trycke,
standard
Hoppe Stockholm
krom, rak modell

Vägg, standard
Målad, vit
NCS S 0500-N

Vägg, kostnadsfria val
Målad i kulör enligt nedan val,
gäller byte av kulör i hela lägenheten
A Vit bruten, NCS S 0502-Y
B Ljusgrå bruten, NCS 1502-Y
C Grön, NCS S 3005-G20Y
D Beige, NCS S 2005-Y20R

Vägg, tillval
Valfri NCS kulör

Förstärkning av vägg, standard
Ingår på förutbestämd plats i lägenheten.
Observera att inte hela väggen blir förstärkt
(ca 2,5 kvm blir förstärkt).

Hattylla, standard
BB82 vit krom

Easy GW

Innerdörrar,
tillval
Swedoor
A Style 03, spegeldörr i vit 		
kulör NCS S 0500-N,
lätt kärna
B Unique 01L
spegeldörr vit kulör
NCS S 0500-N, massiv
ljudisolerande kärna
C Unique GWA130,
spegeldörr i vit kulör
NCS S 0500-N, massiv
ljudisolerande kärna, 		
fönster i sandblästrat 		
glas

Som tillval
erbjuds inglasning
av balkong

Väggen där TV:n är placerad på bofaktabladet
blir förstärkt.

A

B

C

Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.
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Detaljerna för övriga ytor
Golv,
standard
Kährs
Ek Como, 15 mm
3-stav, mattlack

Svanenmärkt golv från Kährs
1234 5678

Golv,
tillval
Kährs
A Ek Cinder, 15 mm,
1-stav, mattlackad,
gråbrun
B Ek Alloy, 15 mm,
3-stav, mattlackad,
gråbrun
C Ek Alba,
1-stav, mattlackad
D Ek Taranto,
3-stav, mattlackad,
vitpigmenterad
E Ek Vigo,
1-stav, mattlackad,
vitpigmenterad

Golvlist,
standard
Vit fabriskmålad,
12x56 mm med
synlig spik

40

Brf Skidskytten, Östersund

A

B

D

E

C

Tröskelplatta, standard
Ek eller likvärdigt
Tröskelplatta, tillval
Tröskelplatta i samma kulör som tillvalt golv
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Detaljerna för övriga ytor
Linneskåp,
standard
Marbodal
Lucka Aspekt Frost,
flyttbart linneskåp
med sockel.
Svanenmärkt lucka.

Garderober,
standard
Marbodal
Lucka Aspekt Frost,
flyttbar garderob,
höjd 2062 mm
med sockel.
Svanenmärkt lucka.

Högskåp placeras
enligt ritning och
flyttas ej. Högskåp
skruvas i vägg på grund
av tipprisk.

1234 5678
1234 5678

Handtag garderob
och linneskåp, standard
Marbodal
Solo, rostfri, cc 128 mm

Handtag garderob
och linneskåp, tillval
Marbodal
Point, rostfri, knopp

Skjutdörrar till garderob, tillval
på utvalda platser
Marbodal
Skjutdörrar med spegelglas, aluminiumfärgade lister.
Stomme 206 cm bakom.
Skjutdörren går från golv till tak med takanslutning.
Observera att bild endast är för inspiration

Bild är endast för inspiration, avvikelser kan förekomma.
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