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Skutan
Inspo, tillval



När en bostad tar form

Det bästa med att köpa en lägenhet där ingen annan har bott, är nog möjligheten 
att få bestämma själv. Välja färger, köksinredning, kakel och golv. Ja, till och med 
planlösningen brukar gå att justera. Är du den vågade typen? Eller kanske mer 
sparsmakad? 

I Skutan har jag lagt till det lilla extra redan från början, så om inredningsfrågor 
inte roar dig kommer du att få en riktigt fin lägenhet ändå. Men om du vill att det 
ska synas vem som bor hos dig kan det vara dags att börja fundera och planera. 
Vem är du – när du själv får välja?

Cirka tolv månader före inflyttning är det dags att göra dina tillval. Innan dess 
kommer du att få mer information och en inredningskatalog som innehåller alla 
detaljer. Du kommer även att få möjlighet att sitta ned med oss som kan hjälpa dig 
att hitta rätt bland färger, material och möjliga tillval. Men inspiration kan du börja 
samla redan nu! 

Lycka till,

Anna Brink
Inredningsansvarig

BESQAB AB | Box 5 | 182 11 Danderyd | Besöksadress: Golfvägen 2 | 08 409 416 00
Dag Hammarskjölds väg 36A | 751 83 Uppsala | 018 470 58 00 
info@besqab.se | besqab.se
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Inredarens val  |  Sober  |  Exempel för kök

Parkett, Vitbetsad 
ek i trestav, Kährs, 
Abertone

Bänkskiva 
Vedum
Komposit, 
Royal Reef

Kökslucka
Vedum 
Maja, F88,
Linnebeige



Klinker 
Eriksberg
Vitgrå
Centro

Kakel 
Skymning
Ljusgrå 
Centro 
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Inredarens val  |  Exempel för badrum

Lucka till kommod 
Vedum 
Thea F44 Ljusgrå
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BESQAB PLUS
Besqab Plus kallar vi våra bostäder som har lite mer av allt. Ett extra fint 
läge, en sobrare inredning, generösa materialval och planlösningar med 
en extra dimension. I Skutan bor du med fri utsikt över Vaxholmsfjärden 
i ett hus med bara sexton lägenheter, alla med sin speciella charm och 
utrustade med noggrant valda material och handplockad inredning.


