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INREDNINGSVAL

Brukar du vilja att någon annan bestämmer  
eller vill du välja själv? Vi har en lösning oavsett. 
Köper du din lägenhet i ett tidigt skede kan du  
sätta din egen prägel på inredningen i kök och 
badrum – allt från köksluckor till bänkskivor till 
badrums kakel. Men väljer du att inte göra några 
personliga val inreds ditt hus enligt Inredarens val. 

Inredarens val innebär en neutral och ljus bas med bland annat 
bänkskivor i ljusgrå laminat, vita luckor och vitt kakel. Här kan 
du enkelt sätta din personliga stil med egna inredningsdetaljer. 

Personliga val är de inredningsval du kan göra i kök och badrum 
om du köper tidigt. Blanda fritt och gör det till ditt! Du kan exem-
pelvis välja allt från köksluckor, handtag, kakel eller klinkers. Till 
din hjälp har du en inredningskatalog med alla möjliga alternativ 
och du blir också inbjuden till våra uppskattade inredningsträffar.

Även de små 
detaljerna lägger 
vi stor omsorg på.
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SÅ GÅR INREDNINGSVALET TILL: 

• Du får vår inredningskatalog.

• Du gör dina inredningsval digitalt i lugn och ro hemma.  
Har du frågor kan du alltid kontakta kundansvarig.  
Vill du ha ett personligt möte bokar vi givetvis in det.
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TRE INREDNINGSSTILAR

För att ge dig en bra grund när du ska inreda har våra lägenheter alltid vita 
väggar och golv i vitlaserad ekparkett. Till inredningen har vi tagit fram en 
ljus stil som heter Inredarens val. Och det är så ditt hem kommer se ut om du 
inte gör några personliga val eller väljer en annan inredningsstil. 

Inredarens val 
Väljer du att inte göra några personliga val inreds lägenheten enligt 

Inredarens val utan extra kostnad. Med en neutral och ljus bas blir det 
lätt att sätta din personliga prägel med inredningsdetaljer. 

3D

Exempelbilder
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Skandinavisk sober 
För dig som inte vill ha vitt men ändå 

en mjuk och sober känsla. Ljusgråa 
luckor med handtag i läder och 

träfärgad bänkskiva ger en härlig 
värme och mysfaktor i köket. 

Sofistikerad modern 
Både elegant och ombonat. Här 

skapas det kontraster mellan ljust 
och mörkt, mellan matt och blankt. 

Ett effektivt sätt att hitta den där 
bekväma, inbjudande hotellkänslan. 

Köper du i ett tidigt skede finns två ytterligare inredningsstilar att 
inspireras av. De kallas Skandinavisk sober och Sofistikerad modern. 
Välj hela stilen eller gör en mix som är perfekt för just dig!

3D

3D
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KÖK – INREDARENS VAL

Inredarens val ger dig ett modernt kök  
i vitt och grått. Med en neutral bas får  
du stort utrymme att själv laborera med 
din egen stil. 

Visst vore det skönt att komma hem till ett helt nytt kök? 
Här är luckorna en avskalad, slät dörr som ger ditt kök 
ett ljust och modernt uttryck. Bänkskivorna är i betong-
mönstrad ljusgrå laminat som är lätta att sköta om och 
håller sig fräscha länge. De energisnåla vitvarorna 
är rostfrifärgade och passar väl in med resten av 
inredningen. För att underlätta din vardag är köket 
utrustat med induktionshäll, varmluftsugn, inbyggd 
mikro vågs ugn och helintegrerad diskmaskin.

Exempelbilder
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KÖKSLUCKA  
VIT 

HANDTAG
PÅ UNDERSKÅP OCH ÖVERSKÅP, 

ROSTFRIA

VARMLUFTSUGN 
ROSTFRI

INTEGRERAD DISKMASKIN
LUCKA VIT*

1 ELLER 2 KYL/FRYS
ROSTFRIA

TAKBELYSNING LED-SKENA MED 4 SPOTS  |  SPISKÅPA INTEGRERAD I ÖVERSKÅP 
ALT. ROSTFRI SPISKÅPA  |  UNDERSKÅPSBELYSNING LED LJUSLIST ALT. VIT ARMATUR 
MED HALOGEN SPOTLIHTHS  |  ELUTTAG UNDER ÖVERSKÅP

BLANDARE
HÖG MODELL 

INDUKTIONSHÄLL
SVART

BÄNKSKIVA 
BETONGMÖNSTRAD,  
LJUSGRÅ

DISKHO 
TVÅ HOAR, ROSTFRI*

KÖKSVAROR SOM

INGÅR I INREDARENS VAL:

FÖLJANDE ÄR OCKSÅ REDAN PÅ PLATS NÄR DU FLYTTAR IN:

CA: 20 KÖKSLUCKOR  |  19 BÄNKSKIVOR  |  15 HANDTAG  |     
24 SORTERS KAKEL  |  4 KYL/FRYS (2 INTEGRERADE)  |   
3 UGNAR  |  2 DISKMASKINER  |  2 HÄLLAR  |  1 MIKRO

DINA MÖJLIGA PERSONLIGA VAL I KÖK:

INBYGGD MIKROVÅGSUGN
ROSTFRI

KAKEL
BLANK, STÅENDE, 30x60 CM, VIT

*Storlek på diskmaskin och diskho finns på bofaktabladet för respektive lägenhet.
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Exempelbilder

VÄXTER ADDERAR
LIV OCH TRIVSEL

MOBIL KÖKSÖ SOM DU LÄTT KAN 
TA UNDAN ELLER HÄNGA RUNT

FINA KOKBÖCKER FÅR 
GÄRNA LÄMNAS FRAMME

KÖKSTIPS
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LÅT DINA KÖKS PRODUKTER SOM  
DU ANVÄNDER OFTA STÅ FRAMME

LÅT GÄRNA EN FIN 
KÖKSHANDDUK HÄNGA 
FRAMME FÖR ATT FÅ IN 

TEXTILIER I KÖKET

Smart ”låda i låda”. Två lådor, 
men bara en främre front.

Samla och gruppera.
Snyggt och effektivt!

Skärbrädor och fina oljor 
skapar liv i köket.

Prova att fästa en magnet under  
kastrullen, fastnar den, fungerar  
det på induktionshäll.
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BADRUM – INREDARENS VAL

Badrummet är ett rum där du får vara 
ifred. Fixa naglarna och kanske läsa en 
tidning. Samtidigt som tvättmaskinen 
sköter smutsgörat. 

Det är minst lika viktigt att badrummet är ombonat  
och får dig att känna dig lite bortskämd. Badrummen  
är helkaklade med vitt fräscht kakel. På golvet ligger 
slitstark klinker i grått. Vill du ha ett annat uttryck 
kan du välja bland andra kakel och klinker. Alla 
lägenheter har kombimaskin eller tvättmaskin och 
torktumlare i badrummet.

Exempelbilder
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KOMMOD  
MED HANDFAT 

VIT

DUSCHSET 
KROM

BLANDARE  
KROM

TOALETTSPAPPERSHÅLLARE & KROKAR 
LEVERERAS LÖST FÖR EGEN MONTERING,  

KROM

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 
KROM

GOLV – KLINKER  
10x10 CM, GRÅ

VÄGGAR – KAKEL
BLANK, LIGGANDE, 30x20 CM, VIT

BADRUMSVAROR SOM

INGÅR I INREDARENS VAL:

2 ST DUSCHVÄGGAR RAKA VIKBARA, KLARGLAS  |
SPEGELBELYSNING, VIT

FÖLJANDE ÄR OCKSÅ REDAN PÅ PLATS NÄR DU FLYTTAR IN:

CA: 11 SORTERS KLINKERGOLV  |  1 KAKEL MATT VIT  |  4 SPEGLAR  |   
6 KOMMODER  |  3 BADKAR  |  2 HANDDUKSTORKAR  |   
1 TVÄTTMASKIN  |  1 TORKTUMLARE  |  4 VÄGGSKÅP

DINA MÖJLIGA PERSONLIGA VAL I BADRUM:

TVÄTTMASKIN 
KAPACITET  
MINST 7 KG

TORKTUMLARE 
KAPACITET  
MINST 7 KG

KOMBIMASKIN 
KAPACITET  
MINST 7 KG

VÄGGSKÅP 
OVAN TVÄTTUTRUSTNING 
40 CM, VIT

TVÄTTUTRUSTNING:

SPEGEL 
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ÖVRIG INREDNING

Våra lägenheter är moderna och genomtänkta ner till varje kvadratmeter. 
Men överallt finns möjlighet att piffa till, förändra och göra till ditt. Allt från 
växter, förvaring till textilierna du väljer som gardiner och sängkläder.

VÄGGAR & TAK
MÅLAT, VIT 
VÄGG NCS 0500-N,
TAK NCS S 0300-N

GOLV 
VITLASERAD 
EKPARKETT, 
TRESTAV

INNERDÖRRAR 
SLÄTA, VITA  

SKJUTDÖRRSGARDEROB   
VITA  

FÖNSTERBÄNKAR 
PELE DI TIGRE,  
VITMELERAD MARMOR

GENERELLT:

Förvaring, förvaring, 
förvaring! Hitta 
smarta lösningar för 
en enklare vardag.

GARDEROBER 
50 CM, VITA  

Exempelbilder
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Tidlöst blir hållbart. En slitstark ekparkett blir 
ofta bara snyggare med åren. Dessutom ger 
det rummet en varm och mjuk känsla.
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MIXA & MATCHA

Att göra det mesta av varje kvadratmeter i bostaden är något av vår specialitet. 
Och tillsammans med funktionell och smart inredning vill vi ge dig mesta möjliga 
trivsel för pengarna. Vi bygger gärna hem som passar för människor i alla faser 
av livet, från första lyan till bekvämt boende på äldre dar.

Öppen planlösning med plats att umgås. En stor och härlig matta håller ihop ett helt rum.  
Den kan harmonisera med övriga färger eller helt bryta av – valet är ditt!

Exempelbilder
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Småprylar ger ett stökigt intryck. Använd korgar, 
lådor och boxar där du kan samla upp allt smått.

Skena i tak för gardiner som skapar rum i rum. Bäddsoffa med plats 
att umgås. På kvällen bäddas soffan upp för en extra sängplats.

Använd höjden hela vägen upp  
till taket för att maxa utrymmet.

Ett grunt skåp är smart 
förvaring på smala ytor.

Varmt och ombonat med hjälp  
av naturmaterial i badrummet.

Måla en fondvägg i din favoritkulör. 
Effektfullt att ha en enda stor grön växt.

Sätt ben på förvaringsmöbeln 
och använd som sittplats.
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BALKONG & UTEPLATS

Små nätta möbler gör 
att balkongen uppfattas 
som större.

Det är inne att vara ute! Vi som bor här längst upp i norra Europa har  
en inneboende drift att flytta ut hela vårt liv under sommarhalvåret. 
Kontakten mellan ute och inne en viktig del av ett trivsamt boende.

Exempelbilder
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En fika känns extra inbjudande  
på en ombonad balkong med 

färgsprakande växter.Fin höstdag?
Vira in dig i en filt, tänd ett ljus 

och njut av en varm kopp te.

Plantera året runt!  
Allt från pelargoner på  

sommaren till ljung på hösten.



Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.  
Bilder är exempel och kan avvika från verkligheten. 
Produktförändringar kan förekomma. September 2021.


