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Våra inredningslinjer
Sober | Superb



När du köper en bostad av oss 
får du ett hem där inredningen är 
lika genomtänkt som själva huset. 
Med våra inredningslinjer guidas 
du förbi detaljer och svåra val till 
en helhet där vårt designteam 
planerat både form och funktion 
noggrant. Överraskningsfritt.  
Du vet vad du köper – och vad det 
kommer att kosta.  

För våra Besqab Plus-bostäder 
finns inredningslinjerna Sober och 
Superb. Sober är precis som det 
låter exklusiv inredning, i ljusa tidlösa 
toner och material. Superb håller 
samma höga kvalitet, men har lite 
mer vågade färg- och designval.  



Sober
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Följa trender eller inte
Vi följer inredningstrenderna med stort intresse, men är 
kräsna med hur vi använder dem. I ett kök är det lättare att 
vara trendkänslig. Där sliter man hårdare på ytorna och det 
är både enklare och ofta välbehövligt att byta till exempel 
luckorna efter ett tiotal år. Ett badrum däremot, kan hålla 
i trettio år eller mer. Då är det bra att välja en mer klassisk 
inredning – alternativt något som är helt utanför boxen och 
bortom alla trender. 

Förvaringslösningarna har alltid varit jätteviktiga för våra 
kunder. Därför ser vi till att bygga in en bra grund som var 
och en enkelt kan anpassa efter sina vanor och behov.

Grunden till våra inredningslinjer är hämtad från mer än 
trettio års erfarenhet av att bygga bostäder. Vi har lärt oss 
vad som är viktigt för våra kunder. Arbetet börjar redan när vi 
projekterar bostäderna; ”funktion, design och tillgänglighet” 
finns som ett mantra från start.  Och alltid med ett tydligt och 
övergripande hållbarhetsperspektiv. 

Hållbarheten är viktig för oss, därför svanenmärker vi våra 
projekt. Det betyder att du som kund kan vara trygg med 
att både vi och våra leverantörer lever upp till Svanens högt 
ställda krav. Vi är också noggranna med att alla har justa 
arbetsförhållanden, oavsett var i världen vi handlar från.

Inredning och design  
i våra bostäder
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Superb
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Anna Brink är inredningsansvarig på Besqab. 
Hennes filosofi är att funktionen alltid är högst 
prioriterad - men aldrig på bekostnad av design, 
kvalitet eller hållbarhet. Den tanken går att följa 
hela vägen in i varje bostad signerad Besqab. 
Här berättar Anna mer om hur hon tänker kring 
och arbetar med våra inredningslinjer.

Hur blir en inredningslinje till?
- Vi utgår alltid från vad våra kunder drömmer om och behöver 
i sin nya bostad. Vi har lärt oss mycket under våra trettio år 
som bostadsbyggare, samtidigt är det jätteviktigt att vara  
lyhörda när samhället förändras. Intresset för inredning verkar 
aldrig sluta växa, och höga krav på hållbarhet har blivit en 
självklarhet. Både allmänhetens krav på oss som företag och 
kraven från våra kunder när de väljer sin bostad.

Funktion, design och hållbarhet, alltså. Kan du berätta lite 
mer om hur det ser ut i praktiken? 
- Förvaring är ett tydligt exempel på en funktion som alltid  
varit viktig för våra kunder. Därför är det ett perspektiv som 
våra arkitekter och projektledare alltid tar med sig redan från 
start. Vi är också kända för våra noggrant genomjobbade 
planlösningar där varje kvadratmeter är viktig. Dels för att 
utnyttja ytan fullt ut och för att ska bli rätt avstånd mellan 
till exempel spis och diskho, dels för att det ska vara enkelt 
att möblera lägenheten. Det gedigna grundarbetet gör att vi 
har ett väldigt bra läge att utgå ifrån när det är dags att rita 
inredningen. 

- När det kommer till det estetiska så är det vårt, designteamets, 
jobb att förpacka bostaden. Vi ska se till att vi bygger hem som 
man längtar till. Funktionen är viktigast, men finishen, det 
estetiska, går mig aldrig förbi. 

Var hämtar du inspiration och hur följer ni trenderna?
- Jag hämtar mycket inspiration från olika platser, ofta från 
närliggande områden runtomkring byggplatsen. Men det kan 
lika gärna vara från resor, filmer, en dag på stan, en restau-
rang eller en naturupplevelse. Ibland kan det vara enskilda 
personer som inspirerar mig, och som blir till en hel inrednings-
linje. Sen testar jag mycket, lägger stora pussel med material-
prover och färger. Som inredningsnörd är det en dröm att få 
jobba med att skapa nya hem varje dag.
-  Men jag är väldigt försiktig med trender. Följer dem nära 
och gärna, men är kräsen med hur jag använder dem. I köket 
tycker jag det är okej att göra lite trendigare val. Det är en 
miljö som man sliter på dagligen och som hur som helst 
kommer att behöva rustas upp om något tiotal år. Ett badrum 
däremot kan ju hålla trettio år eller mer, så där är jag mycket 
mer försiktig. Där jobbar jag mer med hur vi kan göra för att 
rummet ska kännas spännande och ge en ”wow-känsla” utan 
att vara trendigt. Det kan till exempel handla om att ta fram 
ett alternativ i lite ovanligare färgskala, för den som vill och 
vågar lite mer.

Varför har Besqab valt att erbjuda färdiga inredningslinjer?
- Idag är vi många som gillar färdiga lösningar skapade av 
proffs, och det är precis det vi erbjuder. Vi har lagt ned mycket 
både tid och jobb för att skapa så attraktiva bostäder som 

” Vi ska se till att vi bygger hem 
som man längtar till. Funktionen 
är viktigast, men finishen, det 
estetiska, går mig aldrig förbi” 



1514

möjligt. Den tjänsten bjuder vi på i våra genomjobbade inred-
ningslinjer. Oavsett linje kommer du in i en harmoniskt inredd 
bostad, som är enkel att möblera, styla och göra till sin egen.

Hållbarhet är viktigt för Besqab. Hur märks det i inredningen?
- Ja, hållbarhet är superviktigt för oss. Vi har Svanens grundli-
cens och kommer att svanenmärka alla projekt framöver, det 
är ett jättefokus för hela Besqab. För oss som jobbar med 
inredning handlar det mycket om materialvalen. Vilka blandare 
lever upp till både Svanens krav och våra egna kvalitets- och 
designkrav? Vitvarorna är ett annat jätteviktigt område och 
bara att hitta rätt köksluckor kan vara en utmaning. Hållbarhet 
betyder också att materialen ska vara slittåliga och hålla 
stilen över tid. Köket ska klara att man smäller i en lucka eller 
råkar slinta med kniven, och badrummet ska klara lite för 
långa duschar.

Hållbarhetsarbetet handlar också om att välja rätt leverantö-
rer. Vi tar alltid reda på hur våra leverantörer jobbar med miljö 
och hållbarhet. Och om de i sin tur köper in produkter från 
andra länder kontrollerar vi att det råder justa arbetsförhål-
landen även där. För våra kunder innebär det att när de köper 
en bostad av oss är den redan kollad och klar. De vet att de 
gör ett hållbart val. 
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Våra inredningslinjer 

Det är allt fler som uppskattar och vill ha 
färdiga proffslösningar. Hos oss är den 

tjänsten en del av vårt grundkoncept, den 
ingår i köpet. Utgångspunkten är att man 
ska leva sitt liv i bostaden. På det sättet är 
funktionen alltid viktigast. Men vi lägger 

samma vikt vid känslan av att komma hem 
och den omsorgen tar sig uttryck i vår 

design och inredning.
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Ett tidlöst lugn
Inredningslinjen Sober går i en beige färgskala. Det är en kulör 
som syns flitigt i inredning just nu och som samtidigt är en tidlös 
färg som står sig genom alla trender.

Köket har en kall beige ton som återfinns i en blondare variant 
på väggarna. Bänkskivan är i komposit med en tillhörande list 
i bakkant med lite mörkare sandfärg. Ton-i-ton-känslan är en 
viktig ingrediens. Rostfria vitvaror, blandare, ho och knoppar 
ger en fin och samtidigt behaglig kontrast.

Sober Badrum
Badrummet ger en lite kallare kontrast till den annars varma 
bostaden. Det har en lätt skimrande och ljust grå nyans  
som andas hav och svalka. Väggplattorna är stora, i stående 
format. Tre av fyra väggar är matta, medan väggen där  
spegeln sitter har blanka plattor. Det gör att belysningen runt 
spegeln ger en fin, gnistrande effekt i det annars spa-lugna 
badrummet. På golvet ligger en stor kvadratisk ljusgrå  
platta – ton i ton – utom i duschen, där plattorna är små.

Namnet för tankarna till något stilrent och elegant, och  
det är precis vad som kännetecknar vår inredningslinje Sober. 
Avskalat, men ändå med omsorg om detaljerna och med  
kvalitetsmaterial i en naturnära färgskala som går ton-i-ton. 
Det ger en tidlös, harmonisk och långsiktig fond till dina  
egna inredningsdrömmar.

Det här är Sober
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LUCKA 
Maja F88 Linnebeige 2005-Y20R, Vedum

HANDTAG
Rostfri lättrad knopp, 31129, bänkskåp, pushhandtag 
väggskåp, Vedum

BÄNKSKIVA 
Komposit, Royal Reef, Vedum

STÄNKSKYDD 
Komposit Royal Reef  200 mm hög list, 20 mm tjock, 
målat med NCS S 2005-Y20R mellan list och väggskåp 

DISKHO
Planlimmad IntraFrame 520, Vedum

SKÅP UNDER DISKHO
Med fullutdragslåda, Vedum

BLANDARE
Mora Mmix K5, Mora

BELYSNING
Infällda runda LED spotlights i belysningsbotten 

GOLV
Trestavs vitpigmenterad, mattlackad ekparkett 

FLÄKT
Pandora Green Flow

DISKMASKIN
Integrerad diskmaskin, EEA17200L, Electrolux

INDUKTIONSHÄLL
HOI620PS, Electrolux

UGN  
Rostfri inbyggnadsugn, CKB100X, alternativt kombinerad  
ugn/mikro CKM806CX placeras i högskåp eller under  
bänkskiva, beroende på lägenhetstyp, Electrolux

MIKRO
Rostfri inbyggnadsmikro, placeras i högskåp  
KMFE264TEX eller väggskåp LMS2173EMX beroende  
på lägenhetstyp, Electrolux 

KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP ALT. KYL/FRYS 
KRS2DE39X OCH KUT5NE26X alt. LNT4TE33X2
Rostfri, enligt planlösning, Electrolux

Sober | Kök
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Sober

VÄGGKAKEL  
BADRUM
Skymning ljusgrå

KLINKER BADRUM 
Eriksberg vitgrå

HANDTAG BADRUM
Tistel, Vedum

SKÅPLUCKA BADRUM
Free Maja F44 grå, 
Vedum

HANDTAG KÖK
Tistel, Vedum

BLANDARE KÖK
Mora Mmix K5, Mora

SKÅPLUCKA KÖK
Maja F88 Linnebeige,  
Vedum

BÄNKSIVA/  
STÄNKSKYDD KÖK
Komposit, Royal Reef

GOLV
Trestavs vitpigmenterad, 
mattlackad ekparkett
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Sober | Badrum
TVÄTTSTÄLLSKOMMOD 
Free Maja F44 grå, 615 mm kommod med lådor, enligt 
planlösning, Vedum 

HANDTAG 
Tistel, rostfritt lättrad handtag cc128, Vedum

SPEGEL  
Anten med LED-ljuskant Ø 720 mm, Vedum

BLANDARE HANDFAT 
Mora Mmix B5 krom med push-downventil, Mora

BESLAG
Handdukshållare 4-krok A04, handdukshållare  
2-krok A02, toalettpappershållare, Svedbergs

KAKEL
Skymning ljusgrå 300x600 mm

GOLVKLINKER 
Eriksberg vitgrå 300x300 mm

BLANDARE DUSCH 
Mora Mmix shower kit med badkarspip, krom, Mora

DUSCHVÄGG 
LINC Angel klarglas, mattpolerade profiler,  
eller likvärdig, enligt planlösning, INR

HANDDUKSTORK
Pax Flex I 5/550, svängbar, Momento II eller  
Somatherm LSB-BC Kombi, beroende på  
lägenhetstyp 

BELYSNING TAK
Spotllights samt dimmer

KOMFORTVÄRME
Termostatstyrd golvvärme
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TVÄTTMASKIN – Electrolux EW2F2027R3
TORKTUMLARE – Electrolux EW2H328R4
alternativt kombinerad  
TVÄTT/TORK – Electrolux EW2W3068E3  
enlig planlösning

ÖVERSKÅP 
Lucka Maja F44 grå med pushfunktion, ovan tvätt  
och tork, enligt planlösning, Vedum

BÄNKSKIVA 
Laminat Cromix Silver, 30 mm, Vedum
 

Sober | Tvätt
ingår i våtrum enligt planlösning
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Sober | WC
TVÄTTSTÄLLSKOMMOD
Free Maja F44 grå, 415 mm, tvättställspaket  
med lucka, Vedum, alternativt tvättställ, 415 mm, 
Vedum, enligt planlösning

SPEGEL  
Anten Ø 600 mm, Vedum

BLANDARE HANDFAT 
Mora Mmix B5 krom med push-downventil, Mora

BESLAG
Handdukshållare 2-krok A02,  
toalettpappershållare, Svedbergs

GOLVKLINKER 
Eriksberg vitgrå 300x300 mm, i dusch 50x50 mm

BELYSNING TAK
Spotllights samt dimmer

VÄGG
Målade väggar i kulör NCS 1002-Y
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VÄGGAR ALLRUM/VARDAGSRUM/HALL (nästa uppslag) 
Målade NCS S 1002-Y Bomullsbeige

VÄGGAR SOVRUM
Målade NCS 2005-Y20R Linnebeige

DÖRRFODER 
Målade NCS 0502-Y Stockholmsvit

SOCKLAR 
Målade i allrum/vardagsrum/hall NCS 1002-Y Bomullsbeige, 
sovrum NCS 2005-Y20R Linnebeige

SKJUTDÖRRSGARDEROB I SOVRUM
NCS 2005-Y20R Linnebeige - skjutdörrar med  
aluminiumlister. Inredning: hylla med stång.  
Enligt planlösing, Mirro.

GARDEROB I SOVRUM
Maja F88 Linnebeige samt täcksidor och toppskåp.  
Enligt planlösning, Vedum

FÖRVARING I HALL
Maja F88 i NCS 2005-Y20R Linnebeige med toppskåp.  
Eller skjutdörrsgarderober i NCS 2005-Y20R Linnebeige 
med aluminiumlister. Enligt planlösning.

GOLV 
Trestavs vitpigmenterad, mattlackad  
ekparkett   

INNERDÖRRAR 
Släta vita massiva dörrar

HATTHYLLA 
Essem

KLÄDKAMMARE 
Hylla med stång, målade väggar i NCS S 1002-Y  
bomullsbeige

Sober | Sovrum/ vardagsrum/hall

5

NCS 2005-Y20R
(LINNEBEIGE)

NCS 1002-Y
(BOMULLSBEIGE)
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En grön glänta
Inredningslinjen Superb går i gröna toner hämtade från 
växtriket. Från lugnet i skogen. Färgen har smugit sig in  
i inredningstrenderna under de senare åren och fått ta mer 
och mer plats som en kontrast mot de mera blyga färgerna 
som vi följt ett tag. Bänkskivan i sten påminner om en grön 
marmor och går ton-i-ton med luckorna.

Rostfria vitvaror, blandare, ho och knoppar ger en fin och 
samtidigt behaglig kontrast. Väggarna i allrummen har en ljus 
och något svalare grön kulör, medan sovrummen, som också 
är gröna, hämtar sin kulör från den mörkare delen av skalan.

Superb Badrum
Badrummet är inbjudande och mysigt. Här kan du rofyllt  
vakna upp på morgonen och återhämta dig efter en lång 
dag. Väggplattorna är stora och sandbeiga, i stående format.  
Tre av fyra väggar har matta plattor medan väggen där  
spegeln sitter har blanka. Det gör att belysningen runt spegeln 
ger en fin, gnistrande effekt i det annars spa-lugna badrummet. 
På golvet ligger en stor kvadratisk sandbeige platta – ton i 
ton – utom i duschen, där plattorna är små. Kommoden i ek 
förstärker kopplingen till naturen ytterligare.

I Superb utgår vi från kontraster. Inspirationen är hämtad från 
mötet mellan det nordiska ljuset och det urbana med mixade 
material och en industriell flirt. Kontrasterna gör att färger 
och material framhäver varandra. Kallt möter varmt, klassiskt 
möter modernt och hårt möter mjukt. Allt sammanfogat till en 
väl avvägd helhet med utrymme att sätta sista pricken över i. 
Kanske med något gammalt?

Det här är Superb
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Superb | Kök
LUCKA 
Maja F84 skogsgrön, Vedum

HANDTAG
Svart lättrad knopp, 31127, bänkskåp, pushhandtag 
väggskåp, Vedum

BÄNKSKIVA 
Natursten Verde Guatimala, Vedum

STÄNKSKYDD 
List av natursten Verde Guatimala 200 mm hög samt 
målad yta upp till väggskåp i NCS 2002-G, Vedum

DISKHO
Planlimmad Intra Frame FR520, Vedum

SKÅP UNDER DISKHO
Med fullutdragslåda, Vedum

BLANDARE
Mora Mmix K5, Mora

BELYSNING
Infällda runda LED-spotlights med dimmer

GOLV
Trestavs vitpigmenterad, mattlackad ekparkett

FLÄKT
Pandora Green Flow

DISKMASKIN
Integrerad diskmaskin, EEA1700L, 60 cm, Electrolux

INDUKTIONSHÄLL
HOI620PS, Electrolux

UGN  
Rostfri inbyggnadsugn, CKB100X, alternativt kombinerad  
ugn/mikro CKM806CX placeras i högskåp eller under  
bänkskiva, beroende på lägenhetstyp, Electrolux

MIKRO
Rostfri inbyggnadsmikro, placeras i högskåp  
KMFE264TEX eller väggskåp LMS2173EMX beroende  
på lägenhetstyp, Electrolux 

KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP ALT. KYL/FRYS 
KRS2DE39X OCH KUT5NE26X alt. LNT4TE33X2
Rostfri, enligt planlösning, Electrolux
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VÄGGKAKEL  
BADRUM
Skymning beige, Centro

KLINKER BADRUM 
Eriksberg brungrå, Centro

HANDTAG BADRUM
Tistel, Vedum

SKÅPLUCKA KÖK
Maja F88 Linnebeige, 
Vedum

SKÅPLUCKA BADRUM
Free med vitbetsad 
ekfront, Vedum

HANDTAG KÖK
Tistel, Vedum

BLANDARE KÖK
Mora Mmix K5, Mora

BÄNKSIVA / STÄNKSKYDD KÖK
Natursten Verde Guatimala, 
Vedum

Superb

GOLV
Trestavs vitpigmenterad,  
mattlackad ekparkett
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Superb | Badrum
TVÄTTSTÄLLSKOMMOD 
Free med vitbetsad ekfront, 615 mm kommod med lådor, 
enligt planlösning, Vedum 

HANDTAG 
Tistel, rostfritt lättrad handtag cc128, Vedum

SPEGEL  
Anten med LED-ljuskant Ø 720 mm, Vedum

BLANDARE HANDFAT 
Mora Mmix B5 krom med push-downventil, Mora

BESLAG
Handdukshållare 4-krok A04, handdukshållare  
2-krok A02, toalettpappershållare, Svedbergs

KAKEL
Skymning beige 300x600 mm

GOLVKLINKER 
Eriksberg brungrå 300x300 mm

BLANDARE DUSCH 
Mora Mmix shower kit med badkarspip, krom, Mora

DUSCHVÄGG 
LINC Angel klarglas, mattpolerade profiler,  
eller likvärdig, enligt planlösning, INR

HANDDUKSTORK
Pax Flex I 5/550, svängbar, Momento II eller  
Somatherm LSB-BC Kombi, beroende på  
lägenhetstyp 

BELYSNING TAK
Spotllights samt dimmer

KOMFORTVÄRME
Termostatstyrd och kompletterande golvvärme
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TVÄTTMASKIN – Electrolux EW2F2027R3
TORKTUMLARE – Electrolux EW2H328R4
alternativt kombinerad  
TVÄTT/TORK – Electrolux EW2W3068E3  
enlig planlösning

ÖVERSKÅP 
Free med vitbetsad ekfront med pushfunktion,  
ovan tvätt och tork, enligt planlösning, Vedum

BÄNKSKIVA 
Marfil Antico, 30 mm, Vedum
 

Superb | Tvätt
ingår i våtrum enligt planlösning
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Superb | WC
TVÄTTSTÄLLSKOMMOD
Free med vitbetsad ekfront, 415 mm,  
tvättställspaket med lucka, Vedum, alternativt  
tvättställ, 415 mm, Vedum, enligt planlösning

SPEGEL  
Anten Ø 600 mm, Vedum

BLANDARE HANDFAT 
Mora Mmix B5 krom med push-downventil, Mora

BESLAG
Handdukshållare 2-krok A02,  
toalettpappershållare, Svedbergs

GOLVKLINKER 
Eriksberg brungrå 300x300 mm, i dusch 50x50 mm

BELYSNING TAK
Spotllights samt dimmer

VÄGG
Målade väggar i kulör NCS 1002-Y
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(LJUST GRÅGRÖN)
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VÄGGAR ALLRUM/VARDAGSRUM/HALL (nästa uppslag) 
Målade NCS 2002-G Ljust Grågrön
 
VÄGGAR SOVRUM
Målade NCS 3502-G Grågrön 

DÖRRFODER 
Målade NCS 0502-Y Stockholmsvit 

SOCKLAR 
Målade i allrum/vardagsrum/hall NCS 2002-G Ljust Grågrön,
sovrum NCS 3502-G Grågrön 

SKJUTDÖRRSGARDEROB I SOVRUM
NCS 3502-G Grågröna - skjutdörrar med aluminiumlister.  
Inredning: hylla med stång enligt planlösning, Mirro

GARDEROB I SOVRUM
Maja F84 Skogsgrön med toppskåp.  
Enligt planlösning, Vedum

FÖRVARING I HALL
Lucka Skogsgrön F84 med toppskåp och täcksida.  
Eller skjutdörrsgarderober i NCS 2002-G (ljust grågrön)  
med aluminiumlister. Enligt planlösning.

GOLV 
Trestavs vitpigmenterad, mattlackad  
ekparkett, 13 mm

INNERDÖRRAR 
Släta vita massiva dörrar

HATTHYLLA 
Essem

KLÄDKAMMARE 
Hylla med stång, målade väggar i NCS 2002-G Ljust Grågrön

Superb | Sovrum/ vardagsrum/hall

4

8

NCS 3502-G 
(GRÅGRÖN)

6

10

9

6

2

8
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Funktionsval

Funktionsval kallar vi inredningsvalen 
som är mer funktion än inredning. 
Standardutrustningen i din bostad 
innehåller alltid allt det du behöver och 
lite till, men så finns ändå de där små 
skillnaderna som kan ha stor betydelse. 
Inte för alla, men kanske för dig.



Övriga bostadenBadrum - funktionsval

GUSTAVSBERG DUO 1680, EMALJERAT BADKAR MED TASSAR SAMT
BADKARSPIP UTLOPPSPIP MED INBYGGD OMKASTARE, MORA MMIX
(ENLIGT PLANLÖSNING)

MORA MORA MMIX SHOWER 
SYSTEM KIT (GÅR INTE ATT VÄLJA 
IHOP MED BADKARSPIP)

INR LINC MODELL 17
PROFILER I MATTBORSTAD ALUMINIUM
KLARGLAS 

Badkar samt badkarspip | SVEDBERGS 

Takdusch | MORA Badkarsvägg | SVEDBERGS 

Vi förbehåller oss rätten att byta ut och ersätta produkter till likvärdiga produkter av annat fabrikat.  
Vi förbehåller oss även rätten att göra vissa prisjusteringar.

Förstärkning av innervägg
ENKELSIDIG FÖRSTÄRKNING MED TRÄSKIVA BAKOM GIPSVÄGG 
OSB, ENDAST HEL VÄGG (GÄLLER ICKE BÄRANDE INNERVÄGGAR). 
ENLIGT PLANLÖSNING 

Isolering av innervägg
45MM MINERALULLSISOLERING, ENDAST HEL VÄGG  
(GÄLLER ICKE BÄRANDE INNERVÄGGAR) 

Byte från inredning garderob till linneskåp
BYTE FRÅN INREDNING GARDEROB TILL LINNESKÅP  
MED 4 ST HYLLOR OCH 3 ST TRÅDBACKAR 

Linneskåpsinredning skjutdörr
3 ST TRÅDHYLLOR, 4 ST TRÅDBACKAR, OMFATTNING  
ENLIGT BOFAKTA 

Innerdörrar
STABLE GW MASSIV SLÄT VIT, SWEDOOR 
 

Tillvalsvägg
(ENLIGT PLANLÖSNING)  

Frånvalsvägg
(ENLIGT PLANLÖSNING) 

Skjutdörrsgarderob med spegel | MIRRO

SOLID, MIRRO  
SOBER NCS 2005-Y20R 
SUPERB NCS 3502-G 
(ENLIGT PLANSLÖSNING) 

Skjutdörrar | MIRRO

Kök - funktionsval

HANDTAG TISTEL ROSTFRITT ELLER SVART  
BYTE FRÅN PUSH TILL HANDTAG ELLER FRÅN KNOPP TILL HANDTAG PÅ 
ÖVERSKÅP I KÖK

KNOPP TISTEL ROSTFRI ELLER SVART
BYTE FRÅN PUSH TILL KNOPP PÅ ÖVERSKÅP I KÖK

Handtag | VEDUM 

Diskho | VEDUM 
BREDD ENLIGT PLANSLÖSNING

BALTIC 585 SH-LW, 600 mm
5 500 KR

Vitvaror | ELECTROLUX 
Enligt bostadens planlösning

PRODUKT MODELL

Häll HKB650BMF

Ugn - rostfri CKB400X

Ugn - rostfri CKP826X1

Mikro väggskåp - rostfri KMFE172TEX

Diskm integrerad KEZA9315L

Tvättmaskin EW6F5248P8

Torktumlare EW7H528P8

Tvätt/torktumlare EW7W6661S7 

BALTIC 745 D-LW, 800 mm

BYTE FRÅN HÖGSKÅP TILL SKAFFERISKÅP MED 5 ST  
FULLUTDRAGSLÅDOR CLASSIC (ENLIGT PLANLÖSNING) 

Högskåp | VEDUM 
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 Säljstart! Redan nu kan du se vilka 
inredningslinjer som finns och vad 

som ingår i priset på bostaden.

1 

 Innan du tillträder din bostad  
kommer du att bli inbjuden  
till visning av din lägenhet.  

Då är all inredning på plats och  
du kan passa på att mäta och 

planera inför flytten.

4

Du har minst fyra veckor på dig  
att fundera, sen är det dags  

att signera ditt inredningsval.  
Om du gjort tillval betalar du 25% 

av kostnaden i samband med 
signering av inredningsavtalet och 

resterande vid tillträdet.

3

Du kommer att få information om 
inredningsvalen i god tid innan du 
behöver bestämma dig. Vår inred-

ningskoordinator guidar dig genom 
detaljerna och visar vilka funktioner 

som går att välja till.

2 

Nu har du fått en fördjupning av de olika inredningslinjer 
som ingår kostnadsfritt samt vårt utbud av tillval utanför 
linjerna. Nu är det snart din tur att göra ditt inredningval. 
Här nedan ser du var du befinner dig i inredningsprocessen 
och vad nästa steg är.

Inredningsprocessen



INREDNINGSVAL | Sober INREDNINGSVAL | Superb

Vi förbehåller oss rätten att byta ut och ersätta produkter till likvärdiga produkter av annat fabrikat.  
Vi förbehåller oss även rätten att göra vissa prisjusteringar.

Vi förbehåller oss rätten att byta ut och ersätta produkter till likvärdiga produkter av annat fabrikat.  
Vi förbehåller oss även rätten att göra vissa prisjusteringar.

RUM PRODUKT LEVERANTÖR SOBER 2022-2023

Kök/bostaden Lucka Vedum Maja F88 Linnebeige 2005-Y20R

Bänkskiva Vedum Komposit Royal Reef 30 mm tjock

Stänkskydd Vedum Komposit Royal Reef  200 mm hög list, 20 mm tjock, målat med NCS S 1002-Y mellan list och 
väggskåp

Bänkskåp och väggskåp Vedum Väggskåp med pushfunktion, bänkskåp med handtag 31129 rostfritt, lättrad knopp Duo

Blandare Mora Mora Mmix K5

Diskho Vedum IntraFrame 520

Vitvaror Electrolux Rostfria

Mikro Electrolux Rostfri inbyggnadsmikro i väggskåp

Ugn Electrolux Placeras under bänkskiva

Belysning över bänkskiva Vedum Infällda led-spotlights runda i belysningsbotten

Golv Trestavs vitpigmenterad, mattlackad ekparkett 

Golvsockel NCS S 1002-Y, platsmålade lister, foder

Väggfärg, allrum, kök, hall NCS S 1002-Y

Väggfärg sovrum NCS 2005-Y20R

Bad/dusch WC Kakel Centro Skymning ljusgrå 300x600 mm stående 3 sidor av badrum i matt samt i sida i blank

Klinker Centro Eriksberg vitgrå, 300x300 mm, i dusch 50x50 mm

Kommod Vedum Free Maja F44 grå med handtag 31042 för 615 mm, handtag med pushfunktion för 415 mm

Spegel Vedum Anten 600–720 mm Ø

Blandare handfat Mora Mora Mmix B5 tvättställsblandare

Blandare dusch Mora Mora Mmix showerkit

Taklampa Spotlights i tak

Duschskärm INR Linc Angel mattborstad med klarglas och grepp circle 

Handdukstork Pax Flex 

Tvättstuga Vitvaror Electrolux Tvättmaskin och torktumlare alt. kombinerad tvättmaskin/torktumlare

Överskåp Vedum Lucka Maja F44 grå med pushfunktion ovan tvätt och tork

Bänkskiva Vedum Laminat Chromix Silver, 30 mm

Förvaring Garderober sovrum Vedum Maja F88 Linnebeige med toppskåp

Handtag Vedum Rostfritt 31129

Garderober hall, Sockel, takan-
slutning, passbitar Vedum Följer luckans färg. Lucka F88 Linnebeige med toppskåp och täcksida

Skjutdörrar Mirro Aluminiumprofil med kulörfyllning i NCS 2005-Y20R

Klädkammare Utrustning Målad NCS S 1002-Y 

RUM PRODUKT LEVERANTÖR SUPERB 2022-2023

Kök/bostaden Lucka Vedum Maja F84 skogsgrön NCS S 6005-G20Y

Bänkskiva Vedum Natursten Verde Guatemala  30 mm tjock

Stänkskydd Vedum Natursten Verde Guatemala  200 mm hög list, 20 mm tjock, målat med NCS S 2002-G mellan 
list och väggskåp

Bänkskåp och väggskåp Vedum Väggskåp med pushfunktion, bänkskåp med handtag 31127 svart, lättrad knopp Duo

Blandare Mora Mora Mmix K5

Diskho Vedum IntraFrame 520 planlimmad

Vitvaror Electrolux Rostfria

Mikro Electrolux Rostfri inbyggnadsmikro i väggskåp

Ugn Electrolux Placeras under bänkskiva

Belysning över bänkskiva Vedum Infällda led spotlights runda i belysningsbotten

Golv Trestavs vitpigmenterad, mattlackad ekparkett  

Golvsockel NCS S 2002-G, platsmålade lister, foder

Väggfärg, allrum, kök, hall NCS 2002-G

Väggfärg sovrum NCS 3502-G

Bad/dusch WC Kakel Centro Skymning beige 300x600 mm stående 3 sidor av badrum i matt samt i sida i blank

Klinker Centro Eriksberg brungrå, 300x300 mm, i dusch 50x50 mm 

Kommod Vedum Free med vitbetsad ekfront handtag 31042 för 615 mm, handtag med pushfunktion för 415 mm

Spegel Vedum Anten 600–720 mm Ø

Blandare handfat Mora Mora Mmix B5 tvättställsblandare

Blandare dusch Mora Mora Mmix showerkit

Taklampa Spotlights i tak

Duschskärm INR Linc Angel mattborstad med klarglas och grepp circle 

Handdukstork Pax Flex 

Tvättstuga Vitvaror Electrolux Tvättmaskin och torktumlare alt. kombinerad tvättmaskin/torktumlare

Överskåp Vedum Lucka i vitbetsad ek med pushfunktion ovan tvätt och tork

Bänkskiva Vedum Laminat Marfil Antico, 30 mm

Förvaring Garderober sovrum Vedum Maja F84 Skogsgrön med toppskåp

Handtag Vedum Mattsvart 31127

Garderober hall, Sockel, takan-
slutning, passbitar Vedum Följer luckans färg. Lucka F84 Skogsgrön med toppskåp och täcksida

Skjutdörrar Mirro Aluminiumprofil med kulörfyllning i NCS 3502-G

Klädkammare Utrustning Målad i NCS 2002-G
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