BRF LIVING
DINA INREDNINGSVAL

Inredningskatalog

INNEHÅLL
kök & matplats
dusch & bad
sovrum, vardagsrum & hall
för varing
övrigt
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VÄLKOMMEN HEM
Att köpa ny bostad är ett stort beslut, så väl ekonomiskt
som känslomässigt. Att vara delaktig i skapandet av ett nytt
hem är därför ett av de största förtroenden man kan få. Vi på
Besqab har varit bostadsbyggare i 25 år och vet hur viktigt,
spännande och roligt det är att planera för ett nytt hem.
Vår ambition och förhoppning är att du som köpare av en
Besqabbostad ska känna att du flyttar in i din drömbostad
och vi kommer att göra vårt yttersta för att uppfylla dina
förväntningar. I alla projekt har vi ett antal tillval att välja
bland. Inredningsvalen skiljer sig lite åt från projekt till
projekt men du har alltid möjlighet att bestämma själv vad
som är viktigt för dig; en avancerad spis, kakel eller
köksluckor mm. Många bestämmer sig för att inte
välja till något alls utan att behålla den fina standard
som våra inredare valt ut. För oss är varje bostad
viktig och vi lägger ner stor möda på att utforma
funktionella bostäder med hållbara material av
god kvalitet. I den här tillvalskatalogen får du veta
lite mer om att köpa nyproduktion av Besqab
och vilka valmöjligheter som står till buds
när det gäller att utforma just ditt nya hem.
Låt dig inspireras av bostäder vi redan
har byggt och titta på olika inredningar
och material. Våra inredare tipsar om
inredning och ger dig värdefulla tips att ta
med dig in i processen. Vi hoppas att du
ska finna inspiration att utforma din nya
bostad. Välkommen hem!

Anette Frumerie
VD Besqab
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DINA INREDNINGSVAL
Som kund hos Besqab har du möjlighet att påverka ditt nya hem med de olika inredningsval som
vi presenterar i den här katalogen. Bostaden är utrustad enligt en grundstandard, noga utvald med
hjälp av våra inredare. Till vår grundstandard hör även ett antal kostnadsfria inredningsval. Utöver
grundstandarden finns ett utbud av inredning och utrustning som du kan välja till. Våra kunniga
inredare ger dig gärna tips och råd inför dina val.
INREDNINGSVAL

STOPPTIDER

För att du ska kunna byta inredning, göra egna tillval och

För att vi ska kunna hålla inflyttningstiden krävs att föränd-

själv påverka hur ditt nya hem ska se ut, har du möjlighet

ringar av grundstandarden passar in enligt en gällande tid-

att köpa tillval i olika prisklasser ur vår inredningskatalog. Du

plan. Därför är det viktigt att våra uppsatta stopptider för

bestämmer vad som är viktigt för dig; en avancerad häll,

inredningsvalen hålls. Våra duktiga inredare hjälper dig att

annan bänkskiva, tapeter eller andra köksluckor. I grund-

göra dina tillval i god tid så att du kan göra dem i lugn och ro.

standarden ingår även ett antal kostnadsfria val.
LEVERANTÖRER
Besqab förbehåller sig rätten att byta ut material i denna
katalog om föreskrivet material har utgått ur sortimentet vid
leveranstillfället. Nytt material skall vara likvärdigt eller bättre
än det föreskrivna.
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Vi jobbar med välkända leverantörer som Siemens för vitvaror och Vedum för kök- och badrumsinredning. Kakel och
klinker tar vi från Centro Kakel och blandare från FMM.
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DINA INREDNINGSVAL - SÅ HÄR GÅR
DET TILL
FÖRSTA STEGET

ATT GÖRA INREDNINGSVALEN

En tid efter att du tecknat dig för ditt nya hem så kommer

Nu har du tid att fundera på hur du vill använda dina möjlig-

du att få göra dina inredningsval. När det är dags så skickar

heter att forma ditt nya hem. Fyll i inredningsvalslistan och

vi en inbjudan till ett inredningsmöte till dig. Vi har en för-

ställ era eventuella frågor till inredningskoordinatorn via mejl

handskopia av inredningsvalskatalogen som du kan bläddra

eller telefon. Du skickar in ditt ifyllda inredningsavtal i god

i på säljstarten. Därefter lägger vi upp den på vår hemsida

tid före sista beställningsdag. Var noggrann när du beställer.

så att du kan titta i den hemifrån och inspireras under tiden.

Många produkter har lång leveranstid och måste beställas
i god tid. Det är därför inte möjligt att göra ändringar efter

INREDNINGSMÖTE FÖR HELA PROJEKTET

signering av avtalet. Har Besqab inte fått in beställningen

Du blir inbjuden till ett inredningsmöte med projektets in-

signerad i tid, inreds bostaden med Besqabs inredningsval.

redningskoordinator. Här får du också träffa dina blivande

Det är mycket viktigt att du går igenom att allting stämmer

grannar. Här får du känna på material och se de produkter

ordentligt och att du omgående tar kontakt med inrednings-

som du har att välja bland. I samband med mötet får du allt

koordinatorn om någonting är felaktigt. Beställningen är bin-

material du behöver för att göra inredningsvalen till ditt nya

dande och kan inte ändras i efterhand. Överenskommelser

hem. Inredningskatalog och priser plus att du kan känna och

som inte finns med i beställningen gäller inte. Beställningen

ALLT ÄR TILLÅTET!

HARMONI OCH ENKELHET

klämma på de material som står till buds. Du får också infor-

är ett underlag till Besqab leverantörer och måste innehålla
korrekt och komplett information.

Idag är det inte en inredningsstil som gäller – nu får man

När man ska flytta är det mycket att tänka på, inte minst

mation om sista beställningsdag för inredningsvalen.

blanda som man vill. Erica Franzén på Loft jobbar med

vilka möbler som ska med. Flyttar du från ett långt liv i

styling inför försäljning, visningslägenheter och inrednings-

villan till en bekväm lägenhet men med mindre förvaring

uppdrag till privatpersoner.

och färre kvadratmeter så måste du göra dig av med en del.

PERSONLIGT INREDNINGSMÖTE

ALLMÄN INFORMATION

Efter det stora inredningsmötet bokar vår inredningskoordi-

Priser:

INREDARE
ERICA FRANZÉN, LOFT

– Trenden är att trenderna är många. Det finns ett

– Spara det du verkligen älskar, låt dina favoriter följa

nator in ett personligt möte med dig. Du kan då i lugn och

Inredarens val ingår i bostaden. Pris för ett inredningsval

stort utrymme för mångfald och lekfullhet nu. Låt din

med och gör dig av med resten. Det låter kanske hårt,

ro tillsammans med inredningskoordinatorn, gå igenom de

står intill produkten och i priset ingår själva produkten samt

personlighet synas i ditt hem och blanda nytt och gammalt.

men man mår bra av att rensa ur och se sina tillhörigheter

inredningsval du är intresserad av. Du får goda råd, tips och

installation och moms. Priserna för val är mellanskillnaden

det finns tid att ställa alla frågor och funderingar kring de

mellan Besqabs val och det valda alternativet.

tillval du vill göra. Ni går igenom de val du kan göra, lyfter
tankar och idéer kring ditt nya hem utifrån din personliga stil

Sortiments förändringar:

och dina önskemål. Även här kommer du att kunna se och

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av produkter, ma-

känna på de flesta inredningsvalen.

terial och modeller som kan komma att ske under produktionstiden. Byte till annan produkt, material eller modell kan
ske utan föregående avisering. Bytet sker då till en likvärdig
eller bättre produkt eller material så långt det är möjligt.

med nya ögon.
INDUSTRINOSTALGICA

Harmoni och enkelhet ger dig plats att leva.

Ekologi och miljö har slagit igenom stort även i våra inredningar och det betyder mycket trä, naturmaterial och åter-

– För dig som flyttar hemifrån eller håller på att bygga

bruk. Möbler får gärna vara slitna och bära sin historia. Gör

upp ditt hem och kanske inte har så mycket – låt inred-

något nytt av något gammalt. Köp en gammal byrå på loppis.

ningen växa fram. Köp inte allt på en gång, allt måste inte

Blanda gärna gammal industrinostalgica som lampor från

vara klart samtidigt och man kan inte få allt. Samla bilder,

fabriken med mjuka material som stickat och olika typer

hitta inspiration på resor och leta tills du hittar det du verk-

av textil, grovt och skirt, jute och sammet – kontraster är

ligen vill ha. Byt ut dina saker efter hand. Börja på Myrorna

spännande.

och loppis, låna köksbordet av en kompis och ta en titt i

Gröna vågen och den urbana människans längtan efter

närmaste container.

egna blommor och grönsaker visar sig i stora balkonger och
sinnrika system för odling på fönsterbänken, på balkongen
och i parken på andra sidan gatan.
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Lycka till med att inreda ditt nya hem!
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KÖK & MATPLATS

kök & matplats

10

11

KÖK & MATPLATS

KÖKET
- HEMMETS HJÄRTA
Vi spenderar mycket tid i köket. Det är här vi gärna samlas och umgås, småpratar, minglar med
vänner, läser läxor och självklart lagar vår mat. Här ska vara trivsamt att vara men ändå funktionellt
och lättarbetat.
DET ÄR HÄR ALLA VILL VARA
Köket är hemmets hjärta och har fått en framträdande roll

en passionerad matlagare med stor familj eller har du ett

i alla moderna hem. Det är här du släpper loss din kulinariska

litet hushåll och föredrar att ofta äta ute? Färger och mate-

kreativitet eller bara brer en macka. Det är här världs-

rial kan gärna hänga ihop för att skapa en harmonisk helhet

problemen finner sin lösning och läxorna görs medan maten

med de andra rummen. Våra inredare hjälper dig hela vägen.

blir klar på spisen. Det ställer krav på att köket är snyggt och
att det smälter samman med de övriga rummen i hemmet.

SMART FÖRVARING

Då gäller det att välja en köksinredning som håller måttet

I våra kök finns det gott om välplanerad och genomtänkt

länge. Många av våra kök är vita med noggrant utvalda

förvaring i både skåp och lådor. Du kan dessutom påverka

inredningsdetaljer i form av bänkskiva, handtag och kakel.

utformningen av förvaringslösningarna genom ett antal val.

Den ljusa och renodlade grundstilen gör det möjligt för dig

Tänk på att utnyttja alla dina köksskåp och lådor. Genom att

att släppa loss fantasin och ändra kökets intryck efter din

hålla bänkarna fria från saker blir köket mer lättarbetat och

smak, trender eller årstid. Ett tidlöst och genomtänkt kök

en vacker integrerad del av hemmet.

ger dig möjlighet att lyfta fram personliga detaljer som gör
att det blir just ditt kök. Det är med andra ord viktigt att ditt
kök ser ut och fungerar precis som du har tänkt dig, från de
stora besluten om bänkskiva och kakel till detaljerna som
handtag och lådinsatser. Tänk på vad som är viktigt för dig
och känn efter vad du kommer att använda köket till. Är du
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LUCKOR

VEDUM

INREDARENS VAL

TILLVAL KULÖRER

KOSTNADSFRITT VAL

F20

F44

F49

F51

F58

F61

F68

F70

F120

F149

F158

F161

F168

MAJA GRÅ F44

MAJA VIT F20

MAJA, KARIN, ALICE OCH ANNIKA: F20, F44, F49, F51, F58, F61, F68, F70
LIV: F120, F149, F158, F161, F168

TILLVAL

ETT RUM MED HÖGA KRAV
Ett estetiskt tilltalande kök med snygg design är viktigt för att skapa ett trivsamt kök där det
känns inspirerande att laga mat. Men lika viktigt är det att köket fungerar praktiskt och funktionellt
i vardagen.

ALICE VIT

ANNIKA VIT

KARIN VIT

BIANCA VIT, HÖGBLANK

Vi ställer stora krav på våra kök. Det ska vara lika snyggt som
vardagsrummet men ändå funktionellt och praktiskt. Här
ska det fungera att göra ett snabbt mellanmål till barnen,
baka bullar eller göra en trerättersmiddag för vännerna
med levande ljus och fin dukning. För att arbetet ska flyta
så smidigt som möjligt för dig har våra arkitekter placerat
LIV går att få med
eller utan grepplist
för samma pris.

arbetsytor, diskhoar och spis på ett bra avstånd från varandra.
Ytorna är lättskötta och tåliga och ska hålla länge. Skåp och
lådor är placerade nära diskmaskinen.
LIV ASK

LIV EK

LIV SVARTBETSAD EK

BEHÅLLA ELLER VÄLJA TILL
Originallösningarna i Besqabhem håller alltid hög kvalitet
och bygger på material och färger som ska hålla stilmässigt

LUCKA

KULÖR

LUCKA

KULÖR

i många år. Vill du byta luckor, uppgradera till en annan

Maja

F49, F51, F58, F61, F68

Karin

F70

ugn, ha en annan bänkskiva och luckor, annat kakel eller

Maja

F70

Alice

F44, F49, F51, F58, F61, F68

Annika

F44, F49, F51, F58, F61, F68

Alice

F70

Annika

F70

Liv

F120, F149, F158, F161, F168

Karin

F44, F49, F51, F58, F61, F68

andra handtag går det självklart bra att välja detta ur den här
inredningskatalogen. Belysning kan man aldrig få nog av!
Uttagen är väl genomtänkta av våra elkonsulter. Belysning
är både svårt och roligt och gör oerhört mycket för känslan
i ditt hem.
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BÄNKSKIVOR

VEDUM

KÖK & MATPLATS

HANDTAG

VEDUM

30 MM, SKARVAS PÅ LÄMPLIGT STÄLLE
INREDARENS VAL

INREDARENS VAL Laminatskiva

31016 ROSTFRI

PUSH

cc 128 mm

Väggskåp

KOSTNADSFRITT VAL Laminatskivor

Bänkskåp
VIT

TILLVAL

ZEUS SILVER

BLACK BRAZIL

TILLVAL Laminatskivor

31136 VIT

31135 SVART

31142 MÄSSING

31007 VIT

31019 SVART

31011 MÄSSING

cc 128 mm

cc 128 mm

cc 128 mm

31208 ROSTFRI
L 40 mm

31211 VIT
L 40 mm

31210 ROSTFRI
L 232 mm

31213 VIT
L 232 mm

31134 ROSTFRI

ZEUS ANTRAZIT

DARK MOUNTAIN OAK

GREY LANCELOT OAK

PLATINUM GREY TWIST

LAWA TWIST

AKAZIA

VIRRVARR SILVER

VIRRVARR ANTRACIT

MINERVO GREY

ICY WHITE

PURE WHITE

PIATRA GREY

OYSTER

FROSTY CARRINA

BIANCA CARRARA

VERDE GUATEMALA

TILLVAL Kompositsten

31126 PORSLIN/ANTIK TENN

31140 PORSLIN/MÄSSING

31137 TENN

31141 MÄSSING

31204 TENN
cc 128 mm

31207 MÄSSING
cc 128 mm

31073 SKÅLAD TENN
cc 64 mm

31033 SKÅLAD MÄSSING
cc 64 mm

LONDON GREY

TILLVAL Natursten
31131 KROM

31139 MÄSSING

31013 SVART/KROM
cc 128 mm

31201 SVART/MÄSSING
cc 128 mm
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31202 FÖRNICKLAT
cc 128 mm

31203 MÄSSING
cc 128 mm

NERO ASSOLUTO
Matt eller blank
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BLANDARE

KANTLIST

FMM

INREDARENS VAL

INREDARENS VAL Rak kantlist likt bänkskivan
TILLVAL

RAK KANTLIST ABS

RAK KANTLIST EK 1 MM

FMM SILJAN MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

ALUMINIUM

DISKBÄNK

Krom

INTRA

FLÄKT

INREDARENS VAL

TILLVAL

FRAME FR520

LGG

INREDARENS VAL

ATLANTIC
Heltäckande diskbänk 800-2400 mm

SPISKÅPA PANDORA GREEN FLOW LGG

TILLVAL

MÅLADE YTOR ENLIGT BOFAKTABLAD
INREDARENS VAL Målade väggar NCS S0502-Y Stockholmsvit

HORIZON HZD 1120

Övriga önskemål se sid 48

HORIZON HZ 815

Underlimad: gäller laminatskivor
Planlimmad: gäller kompositsten
och stenskivor
MÄSSING 500

FRAME FR78D

Patineras med tiden
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STÄNKSKYDD KAKEL

CENTRO

INREDARENS VAL

KOSTNADSFRITT VAL

SOUL 100x200 mm

SOUL 100x200 mm

Vit blank, halvstensförband

Vit matt, halvstensförband

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

MÖNSTER KARIN 150x150 mm MÖNSTER KARIN 150x150 mm BAS HEXAGON 145x165 mm

BAS HEXAGON 145x165 mm

BAS HEXAGON 145x165 mm

Brungrå

Grå

Vit

Grå

Svart

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

BÄNKBELYSNING
INREDARENS VAL
VIT 150x150 mm

C1 250x450 mm

PARIS BISELADO 100x200 mm

PARIS BISELADO 100x200 mm

Blank eller matt

Vit blank eller matt

Vit blank

Svart blank

Rak sättning

Rak sättning

halvstensförband

halvstensförband

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL Dimmer till bänkbelysning LED-belysning ALU utanpåliggande 1 200 kr
TILLVAL Belysningsbotten vit/kulör med infällda spotlights runda rostfria 3W 4000 K samt dimmer
Pris - vit kulör 10 200 kr, träfaner 11 500 kr, Bianca 15 300 kr

SKÅPÄNDRINGAR
INREDARENS VAL Väggskåp med vanlig stängningsanordning
CENTRO EKEBY 300x600 mm

CENTRO EKEBY 300x600 mm

HIMMEL 250x500 mm

HIMMEL 250x500 mm

Vit blank

Grå blank

Vit blank eller matt

Ljusgrå matt

Monteras stående

Monteras stående

Monteras stående

Monteras stående

INREDARENS VAL Bänkskåp med lådor, fullutdrag och dämpning
INREDARENS VAL Hörnskåp med tredelad lucka och utsvängbar trådhylla
INREDARENS VAL Skåp över kyl och frys upp till takanslutning

TILLVAL

INREDARENS VAL Diskmaskin med tredelad integrerad lucka
INREDARENS VAL Diskbänksskåp med lucka
FASAD EDGE 100x300 mm

FASAD EDGE 100x300 mm

FASAD EDGE 100x300 mm

Gröngrå

Ljusblå

Antracit

Halvstensförband

Halvstensförband

Halvstensförband

INREDARENS VAL Avfallssortering placeras i låda enligt köksritning
INREDARENS VAL Inbyggnadsugn placeras i högskåp eller under bänkskiva enligt köksritning
INREDARENS VAL Mikro placeras i högskåp eller väggskåp enligt köksritning

TILLVAL
INREDARENS VAL En besticklåda per kök
INREDARENS VAL Besticklåda i lådhurts samt diskbänksskåp förses med barnsäkerhetsbeslag

NEW YORK 130x130 mm

NEW YORK 130x130 mm

NEW YORK 130x130 mm

Vit

Beige

Svart

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning
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VITVAROR

SIEMENS

OLIKA GRUNDSTANDARD BEROENDE PÅ LGH-TYP, SE BOFAKTA

KÖK & MATPLATS

VITVAROR

SIEMENS

OLIKA GRUNDSTANDARD BEROENDE PÅ LGH-TYP, SE BOFAKTA

INREDARENS VAL Miljöpaket rostfritt

KOSTNADSFRITT VAL Miljöpaket vit

INDUKTIONSHÄLL

INBYGGNADSUGN

INBYGGNADSMIKRO

INDUKTIONSHÄLL

INBYGGNADSUGN

INBYGGNADSMIKRO

60 cm, ramlös

Pyrolys, 4D varmluft, stektermometer

Vänster eller högerhängd

60 cm, ramlös

Pyrolys, 4D varmluft, stektermometer

Vänster eller högerhängd

KYL/FRYS

KYL

FRYS

KYL/FRYS

KYL

FRYS

186 cm, A+++

186 cm, easyClean, A+++

186 cm, easyClean, noFrost, A++

186 cm, A+++

186 cm, easyClean, A+++

186 cm, easyClean, noFrost, A++

DISKMASKIN

DISKMASKIN

Helintegrerad, 13 kuvert, 43 dB, A+++

Helintegrerad, 13 kuvert, 43 dB, A+++
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dusch & bad
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BADRUM
- RUM FÖR NJUTNING
Önskar du dig ett hemmaspa för långa njutningsfulla bad i stearinljusets sken, vill du ha ett
effektivt badrum där du kan ta en snabbdusch och borsta tänderna, eller kanske både och?
Ge din personlighet utrymme även i badrummet – med våra inredares val av kakel och klinker
tillsammans med matchande handdukar har du en bra bas att utgå från. Addera ljuslyktor,
fotoramar och strandfynd och skapa ditt eget rum för njutning.

I våra badrum slipper du välja mellan funktionalitet och

Satsa på grund vägghängd förvaring i badrummet. Det ger

avkoppling - här får du både och. Badrummet är väl tilltaget

dig omedelbar överblick, dessutom behöver du inte välta ut

oavsett vilken storlek du väljer på ditt hem. Väljer du en av

de saker som står främst för att komma åt det som står

våra större bostäder så har du oftast både ett badrum och

längst bak på hyllorna. Breda djupa lådor är också bra, där

en separat WC. De helkaklade ytorna ger en gedigen och

får du plats med det mesta och dessutom får en bra över-

hållbar känsla. Våra inredare har valt en harmonisk balans

blick. Justerbara lådavdelare gör att du kan skapa din egen

mellan kakel och golvklinker och i sortimentet finns ett

ordning vare sig om du har massor av olika nagellack eller

antal varianter för att du ska hitta den kombination som

blöjor och våtservetter i kommoden. Du vet själv hur du vill

passar dig.

ha ditt badrum för att du ska trivas riktigt bra.

FÖRVARING GÖR LIVET ENKLARE
Under tvättstället finns en kommod som effektivt slukar
dina parfymer, bomullstussar, rakkräm, toarullar och blöjor.
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INREDNING BAD

VEDUM

BAD

HANDTAG

INREDARENS VAL Tvättställspaket

DUSCH & BAD

BAD

VEDUM

INREDARENS VAL

TILLVAL

HANDTAG 49 KROM

HANDTAG 50 KROM

cc 160 mm

cc 288 mm

TILLVAL
FREE SOFT 615 VIT
Med lådor

TILLVAL Tvättställspaket

HANDTAG 79 TENN

HANDTAG 79 MÄSSING

HANDTAG 78 TENN

HANDTAG 78 MÄSSING

cc 64 mm

cc 64 mm

Ø 35 mm

Ø 35 mm

F44

F49

F58

F61

FREE LIGHT WOOD 615 mm

FREE RAM VIT 615 mm

FREE SOFT KULÖRER 615 mm

Med lådor

Med lådor

Med lådor

BLANDARE

FMM

INREDARENS VAL Tvättställ
INREDARENS VAL Spegelskåp

TILLVAL Spegelskåp

F44

F49

FMM SILJAN MED PUSH-DOWNVENTIL

F58

INREDARENS VAL Duschset

TILLVAL Duschset

F61

BAS SPEGELSKÅP VIT 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

BAS SPEGELSKÅP LIGHT WOOD 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

BAS SPEGELSKÅP KULÖRER 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

TILLVAL Spegel

SPEGEL MED BLANK ALUMINIUMRAM 600 mm
Nite LED belysning 305
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FMM SILJAN DUSCHPAKET 160 cc

FMM SILJAN TAKDUSCHPAKET 160 cc
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DUSCH

BAD
BAD

DUSCH & BAD

BAD
BAD

ÖVRIGT

INREDNINGSGLAS

INREDARENS VAL

INREDARENS VAL

TOALETTPAPPERSHÅLLARE SVEDBERGS

HANDUKSKROK SVEDBERGS

Borstat

Borstat, 4 st krokar

INREDARENS VAL Förberett för handdukstork
TILLVAL Handdukstork

INR BASIC RAMONA
Rak skärmvägg med duschdraperistång, profil i blankpolerad
aluminium
PAX FLEX I 5/550

PAX FLEX I 5/550 MOMENTO

PAX FREDRIK 540x700

Blankpolerad

Blankpolerad, timer

Blankpolerad

TILLVAL

INREDARENS VAL Belysning tak

INFÄLLDA SPOTLIGHTS LED

INREDNING VID TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE
INREDARENS VAL Väggskåp enligt bofakta, lucka Maja vit med pushbeslag
INREDARENS VAL Bänkskiva Zeus silver, se sid 17
TILLVAL Annan laminatbänkskiva ur kökssortimentet, se sid 17, 1 500 kr
INREDARENS VAL Bänkbelysning
INR LINC ANGEL

INR LINC NIAGARA

Duschhörna med raka dörrar, grepphandtag,

Duschhörna med svängda dörrar, grepphandtag,

profiler i mattborstad aluminium

profiler i mattborstad aluminium
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TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE

SIEMENS

WC/DUSCH

INREDNING WC/DUSCH

DUSCH & BAD

BAD

VEDUM

2 OLIKA GRUNDSTANDARD BEROENDE PÅ LGH-TYP, SE BOFAKTA
INREDARENS VAL

INREDARENS VAL

INREDARENS VAL Tvättställspaket

FREE SOFT VIT 615 mm
Med lådor

TILLVAL Tvättställspaket
TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBIMASKIN TVÄTT/TORK

8 kg, 1600 v/min, A+++

Värmepumpstumlare, 8 kg, ånga, A++

7/4 kg, 1500 v/min, A

F44

F49

FÖR LÄGENHETER MED INREDARENS VAL TVÄTT/TORK FINNS MÖJLIGHET ATT VÄLJA TILLVAL TVÄTTPELARE MED SEPARAT TVÄTTMASKIN
OCH TORKTUMLARE

F58

F61

FREE LIGHT WOOD 615 mm

FREE VIT RAM 615 mm

FREE SOFT KULÖRER 615 mm

Med lådor

Med lådor

Med lådor

INREDARENS VAL Spegelskåp

TILLVAL Spegelskåp

F44

F49

F58

F61

BAS SPEGELSKÅP VIT 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

BAS SPEGELSKÅP LIGHT WOOD 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

BAS SPEGELSKÅP KULÖRER 600 mm
2 speglar och Nite LED belysning 305

TILLVAL Spegel

SPEGEL MED BLANK ALUMINIUMRAM 600x720 mm
Nite LED belysning 305
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HANDTAG
INREDARENS VAL

WC/DUSCH

BLANDARE

DUSCH & BAD

WC/DUSCH

FMM

TILLVAL
INREDARENS VAL Tvättställ

HANDTAG 49 KROM

HANDTAG 50 KROM

cc 160 mm

cc 288 mm

FMM SILJAN MED PUSH-DOWNVENTIL

TILLVAL

INREDARENS VAL Duschset
HANDTAG 79 TENN

HANDTAG 79 MÄSSING

HANDTAG 78 TENN

HANDTAG 78 MÄSSING

cc 64 mm

cc 64 mm

Ø 35 mm

Ø 35 mm

DUSCH

TILLVAL Duschset

INREDNINGSGLAS

INREDARENS VAL

FMM SILJAN DUSCHPAKET 160 cc

FMM SILJAN TAKDUSCHPAKET 160 cc

INR LINC NIAGARA
Duschhörna med svängda dörrar i klarglas, grepphandtag,
profiler i mattborstad aluminium
Tillval frostat glas
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WC

INREDNING WC

ÖVRIGT
INREDARENS VAL

DUSCH & BAD

WC/DUSCH

VEDUM

INREDARENS VAL

TOALETTPAPPERSHÅLLARE SVEDBERGS

HANDUKSKROK SVEDBERGS

Borstat

Borstat, 4 st krokar
FREE VÄGGHÄNGT TVÄTTSTÄLL 415 mm

INREDARENS VAL Förberett för handdukstork
TILLVAL Tvättställspaket
TILLVAL Handdukstork

F44

F49

F58

F61

PAX FLEX I 5/550

PAX FLEX I 5/550 MOMENTO

PAX FREDRIK 540x700

Blankpolerad

Blankpolerad, timer

Blankpolerad

INREDARENS VAL Belysning tak

FREE SOFT VIT 415 mm

FREE LIGHT WOOD 415 mm

FREE SOFT KULÖRER 415 mm

FREE VIT RAM 415 mm

Lucka

Lucka

Lucka

Lucka

INREDARENS VAL

TILLVAL Spegel

TILLVAL Spegelskåp

F44

INFÄLLDA SPOTLIGHTS LED
F49

F58

F61

BAS SPEGELSKÅP VIT 400 mm
1 spegel och Nite LED belysning 305

SPEGEL MED BLANK ALURAM 400 mm
Nite LED belysning 305

BAS SPEGELSKÅP LIGHT WOOD 400 mm

BAS SPEGELSKÅP KULÖRER 400 mm

1 st spegel och Nite LED belysning 305

1 st spegel och Nite LED belysning 305

HANDTAG
INREDARENS VAL

36

TILLVAL

HANDTAG 49 KROM

HANDTAG 50 KROM

cc 160 mm

cc 288 mm
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DUSCH & BAD

TILLVAL

TILLVAL

HANDTAG 79 TENN

HANDTAG 79 MÄSSING

HANDTAG 78 TENN

HANDTAG 78 MÄSSING

cc 64 mm

cc 64 mm

Ø 35 mm

Ø 35 mm

INREDARENS VAL Belysning tak

MÖNSTER KARIN 150x150 mm

MÖNSTER KARIN 150x150 mm

Fondvägg (passar bra ihop med Centro Ekeby)

Fondvägg (passar bra ihop med Centro Ekeby)

Brungrå

Grå

Rak sättning

Rak sättning

TILLVAL Belysning tak
TILLVAL

INFÄLLDA SPOTLIGHTS LED

IFÖ ELECTRIC OPUS 200/100 LED VIT

KAKEL BAD OCH WC/DUSCH
INREDARENS VAL

CENTRO

HIMMEL 250x500 mm

HIMMEL 250x500 mm

Vit blank eller matt

Ljusgrå matt

Liggande rak sättning

Liggande rak sättning

KOSTNADSFRITT VAL
TILLVAL

C1 250x450 mm

C1 250x450 mm

Vit blank

Vit matt

Rak sättning

Rak sättning

TILLVAL

VIT 150x150 mm

PARIS BISELADO 100x200 mm

PARIS BISELADO 100x200 mm

Blank eller matt

Vit blank, fasad kant

Svart blank, fasad kant

Rak sättning

Halvstenförband

Halvstenförband

NORRVIK 300x600 mm

NORRVIK 300x600 mm

NORRVIK 300x600 mm

Ljusgrå matt

Grå matt

Sandbeige matt

Fallande längd

Fallande längd

Fallande längd

TILLVAL

TILLVAL

SOUL 100x300 mm

SOUL 100x200 mm

Vit, blank eller matt

Vit, blank eller matt

Rak sättning

Halvstenförband
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CENTRO EKEBY 300x600 mm

CENTRO EKEBY 300x600 mm

Vit blank

Grå blank

Fallande längd

Fallande längd
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KLINKER I BAD, WC/DUSCH OCH WC

CENTRO

RAK SÄTTNING, I WC SÄTTS EN KLINKERSOCKEL
INREDARENS VAL

LERHAMN 150x150 mm

CENTRO

FRIMÄRKE

KOSTNADSFRITT VAL

LERHAMN 150x150 mm

KAKEL WC

DUSCH & BAD

WC

INREDARENS VAL

LERHAMN 150x150 mm

KOSTNADSFRITT VAL

SOUL 200x100 mm

SOUL 200x100 mm

LERHAMN 150x150 mm

Vit blank

Vit matt

Halvstensförband

Halvstensförband

Mörkgrå

Vitgrå

Brungrå

Varmgrå

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

Väggar målas med NCS S0502-Y Stockholmsvit. Ovan tvättställ sätts ett sk frimärke med kakel, ca 60 cm bred

TILLVAL

TILLVAL

BAS HEXAGON 145x165 mm

BAS HEXAGON 145x165 mm

BAS HEXAGON 145x165 mm

Vit

Grå

Svart

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

TILLVAL

PARIS BISELADO 100x200 mm

PARIS BISELADO 100x200 mm

Vit blank, fasad kant

Svart blank, fasad kant

Halvstensförband

Halvstensförband

TILLVAL

SOUL 100x300 mm
MÖNSTER KARIN 150x150 mm

MÖNSTER KARIN 150x150 mm

Vit, blank eller matt

Brungrå

Grå

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning

TILLVAL
TILLVAL

NORRVIK150x150 mm

NORRVIK 150x150 mm

NORRVIK 150x150 mm

Ljusgrå

Grå

Sandbeige

Rak sättning

Rak sättning

Rak sättning
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MÖNSTER KARIN 150x150 mm

MÖNSTER KARIN 150x150 mm

Brungrå

Grå

Rak sättning

Rak sättning
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KÖK & MATPLATS

sovrum,
vardagsrum,
& hall
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SOVRUM, VARDAGSRUM & HALL

VARDAGSRUM
UMGÄNGE OCH
AVKOPPLING
Ett rum att leva i. Hitta din plats för avkoppling och
skön samvaro med familjen och vännerna. Här
tillbringar vi många timmar i våra liv – låt oss göra
det bra!

Vi planerar våra bostäder med stora ljusinsläpp. Kvadrat-

TÄNK PÅ ATT ...

smarta lösningar, harmoniska materialval och genomtänkta

... försöka få en röd tråd i inredningen. Genom att

hem.

först skapa en bild av hur du vill att ditt hem ska se
ut är det lättare att göra de rätta valen.
... ljusa färger lyfter och öppnar upp ett rum.
Mörkare toner kan ge en ombonad känsla men

färger ger dig stora möjligheter att skapa ditt eget personliga

TÅLIGA OCH VACKRA MATERIAL
I en bostad från Besqab lever du omgiven av hållbara naturmaterial. Vi bygger från grunden och ser till att du får en

kan också göra att ett rum upplevs som mindre.

funktionell, smart och sund inomhusmiljö. Vi glömmer inte

... en fondvägg bäst skapas på en samman-

och stora hundar kan göra om ett vackert parkettgolv till en

hängande och avgränsad yta. Låt inte fonden löpa
över väggar med dörrar eller fönster.

bort funktion när vi väljer golv – små barn, vassa klackskor
gropig, repig yta på nolltid. Vi väljer golv av hög kvalitet och
hög slitstyrka. Mattlackad ek är både hårt och färgbeständigt.
Med tiden får golven en härlig patina som bildar en fin bakgrund till mattor och inredning.
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KÄHRS
SOVRUM, VARDAGSRUM & HALL

GOLV

INREDARENS VAL

EK COMO
3-stav, mattlackad

TILLVAL

SOVRUMMET - HÄR
HÄMTAR DU DINA KRAFTER

EK SORRENTO

EK PALAZZO ROVERE

EK ESSEX

3-stav vitpigmenterad, mattlackad

Holländskt mönster, lackad

1-stav planka, mattlackad

EK NOUVEAU SNOW

ASK SKAGEN

1-stav planka vitpigmenterad, mattlackad

3-stav vitpigmenterad, mattlackad

Mjuka upp och skapa positiva energier i hemmets lugnaste rum. Här ska
finnas tid och plats för återhämtning.
Ett svalt sovrum med lugna jordnära färgskalor och få möbler
och lite prylar som distraherar, är en bra början när kroppen
och knoppen behöver vila från vår annars så larmiga vardag.
Här är smart förvaring viktigt så att du snabbt kan hänga
in dina kläder och hitta dem igen nästa morgon. Se till att
utforma garderober och skåp så att inredningen passar just
dina behov.
BARNRUMMET
Barnens rum har lite andra behov. Här ska finnas plats för
både, sov och lek, läxläsning och umgänge med kompisar.

INREDARENS VAL Golvsockel i eklaserad furu
TILLVAL Vit fabriksmålad furugolvsockel NCS S0502-Y 2 500 kr
INREDARENS VAL Vita fabriksmålade dörrfoder NCS S0502-Y
INREDARENS VAL Tröskelplatta i ek

Bra förvaring där man kan stuva undan leksaker är en god
investering här. Om man kan är det skönt med en lugnare
sovdel med mjuka textilier, lugna färger, kanske avdelad
med ett draperi.
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SOVRUM, VARDAGSRUM & HALL

FÄRG & TAPET
TILLVAL

INREDARENS VAL Målade väggar NCS S0502-Y Stockholmsvit
KOSTNADSFRITT VAL NCS S0500-N Vit
TILLVAL Valfri kulör ur NCS färgkarta (rum 0-10 kvm) 2 400 kr
TILLVAL Valfri kulör ur NCS färgkarta (rum 10,1-16 kvm) 2 700 kr
TILLVAL Valfri kulör ur NCS färgkarta (rum >16,1 kvm) 3 000 kr
TILLVAL Tapet enligt offert

INNERDÖRRAR
INREDARENS VAL

TILLVAL

RAMDÖRR

SPEGELDÖRR

Vit med blackboard

Vit

BYGG OCH ELÄNDRING
ALTERNATIV ENLIGT BOFAKTA
TILLVAL Enkelsidig förstärkning av innervägg med OSB, endast hel vägg (gäller icke bärande innerväggar) 500 kr/löpmeter
TILLVAL Isolering av innervägg med 45 mm mineralullsisolering, endast hel vägg (gäller icke bärande innerväggar) 300 kr/löpmeter

SLÄT

MASSIV SLÄT

RAMDÖRR

Vit

Vit

Vit

TILLVAL Extra eluttag (gäller icke bärande innerväggar) 1 300 kr
TILLVAL Extra multimediauttag (gäller icke bärande innerväggar) 1 500 kr
TILLVAL Byte av strömbrytare till dimmer, till befintligt takuttag 1 000 kr
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FÖRVARING

förvaring
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FÖRVARING

FÖRVARING
VAR SAK PÅ SIN PLATS
Vi lägger ner extra tid på att planera för smarta och effektiva förvaringslösningar som fungerar
i vardagen. Detta för att du ska ha en chans att vinna kampen mot sko- och klädhögar, leksaker på
golvet och udda strumpor här och där.

PASSA PÅ ATT RENSA

HALLEN

Smart förvaring gör livet enklare. Var lite rebellisk i relationen

Om det är någonstans man tjänar på att hålla ordning, så

till dina ägodelar, ta chansen att göra dig av med över-

är det i hallen. Dels för att hallen är det första man möter

flödet innan du intar din nya bostad och ge dig tid att känna

när man öppnar ytterdörren, dels för att hallen är bostadens

efter vad du egentligen behöver. Tänk igenom hur mycket

lo
gistikutmaning nummer ett. Här blandas skor, hund-

kläder och saker du vill kunna stoppa undan men ändå ha

koppel och skolväskor med kompisarnas ytterkläder och

lätt tillgängliga.

dagens postskörd. Därför försöker vi alltid planera hallen
väl, med olika skåp och avhängningsmöjligheter.
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GARDEROB

FÖRVARING

FÖRVARING

OLIKA GRUNDSTANDARD BEROENDE PÅ LGH-TYP, SE BOFAKTA

VEDUM

INREDARENS VAL Garderob med hylla och klädstång. Lucka Maja vit F20
INREDARENS VAL Handtag till garderob

31016 ROSTFRI
cc 128 mm

KOSTNADSFRITT VAL Omonterat handtag
INREDARENS VAL Toppskåp och täcksida
INREDARENS VAL Linneskåp med 4 st hyllor och 3 st trådbackar
INREDARENS VAL Städskåp med standardinredning och låsbart medicinskåp

SKJUTDÖRRSGARDEROB
INREDARENS VAL

MIRRO BAS ALU
Vit fyllning

MIRRO

TILLVAL

MIRRO ALU
Grå
Melaminfyllning

MIRRO ALU
Vit matt
Melaminfyllning

MIRRO ALU
Betong grå
Melaminfyllning

MIRRO ALUDÖRR

MIRRO ALU
Svart
Melaminfyllning

MIRRO ALU
Grå ek
Melaminfyllning

Klar spegel

INREDARENS VAL Silverprofil på skjutdörrsgarderob
KOSTNADSFRITT VAL Vit profil på skjutdörrsgarderob

ENLIGT BOFAKTA
INREDARENS VAL Inredning i klädkammare, bärlist från Mirro med konsol och ett hyllplan
INREDARENS VAL Hatthylla

KAPPHYLLA ESSEM NOSTALGI
Aluminium/Ek
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ÖVRIGT

BRANDSKYDD
TILLVAL Brandsläckare

PULVERSLÄCKARE 2 KG

PULVERSLÄCKARE 2 KG

PULVERSLÄCKARE 2 KG

Röd

Vit

Svart

TILLVAL Brandsläckare

PULVERSLÄCKARE 6 KG

PULVERSLÄCKARE 6 KG

PULVERSLÄCKARE 6 KG

Röd

Vit

Svart

TILLVAL Brandfilt

BRANDFILT 1,2x1,2 M

BRANDFILT 1,2x1,8 M

Klassisk röd

Klassisk röd
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VISSA AV BILDERNA I DENNA BROSCHYR ÄR DIGITALA MONTAGE.
RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL.

TÄBY TÄBY
KEMISTVÄGEN
17 BOX 17
1328
1831328
13 TÄBY
16 0008-409
FAX 08-630
| KEMISTVÄGEN
| BOX
| 183TELEFON
| TELEFON
13 TÄBY 08-630
416 00 16 90
UPPSALA
DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG
36A 751
UPPSALA
58 00018-470
FAX 018-470
| DAG HAMMARSKJÖLDS
| 751 83 TELEFON
| TELEFON
UPPSALA
VÄG83
36A
UPPSALA018-470
58 00 58 09

