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Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR & VILLKOR.
Inredningsval samt projekteringsändringar är endast
gällande för Credentia nyproduktion 2021.
Angivna priser i prislistan avser leverans av vara eller
material, arbetskostnad samt mervärdesskatt vid
prislistans upprättande (25 %). Priserna avser skillnaden
mellan standardutförande och tillval. Offertförfrågning
lämnas senast fyra (4) veckor innan stopptid till
Inredningsvalsansvarig.
Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheten till
bostadsrättsinnehavaren enligt ritningar och beskrivningar.
Det är inte möjligt för bostadsrättsinnehavaren att avstå
från viss utrustning eller utförande såvida inte detta ersätts
med motsvarande eller bättre. Detta innebär att någon
reducering av insatsen inte är möjlig.
Arbeten, som enligt entreprenadkontraktet mellan
bostadsrättsföreningen och entreprenören skall utföras
av entreprenören, och kan inte utföras av den blivande
bostadsrättsinnehavaren. I den mån produkter ur
originalsortimentet, som skall installeras /utföras av
entreprenören, bytes ut till produkt av annat slag, skall dessa
således också installeras /utföras av entreprenören.
Allt överblivet material är entreprenörens egendom.
Entreprenören reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur
sortimentet eller att tillverkare kan ändra utformning och
modellbeteckning. Den blivande bostadsrättsinnehavaren
kommer i sådana fall att efter överenskommelse erbjudas
likvärdig produkt.
Beställning av inredningsval blir giltigt först när den
blivande bostadsrättsinnehabaren och entreprenören
signerat beställningen. Detta måste ske före angiven sista
dag för beställning för att undvika produktionsstörningar.
Senare beställningar, om de med hänsyn till det aktuella
produktionsläget kan utföras kan medföra en högre kostnad.

Sker ändring eller komplettering av gjord och undertecknad
beställning före stoppdatum debiteras en administrativ
kostnad på 600 kronor vid varje ändring eller komplettering.
Vid beställning av ändring eller komplettering efter
stoppdatum, om sådan godkänns, äger entreprenören,
utöver administrativ kostnad och gällande prislista, även
rätt att erhålla ersättning för merkostnader uppkomna
p.g.a. den sena beställningen.
Eventuella tillval faktureras ca en månad innan tillträde och
ska vara betalda innan tillträde ges till bostaden.
För tillval över 100 000 kr debiteras 50% vid beställning och
resterande 50% innan tillträde.
Betalning skall ske till Credentia AB genom inbetalning
av angivet belopp på faktura. Det är viktigt att
fakturanummer, bostadsrättsföreningens namn samt
bostadsnummer anges på inbetalningen. När nyckeln
hämtas är det viktigt att kunna visa kvitto eller liknande på
att betalningen är utförd.
Undertecknad beställer val ur inredningsvalskatalogen eller
utsedd tillvalsportal. Om nu gällande mervärdesskatt ändras
eller andra statliga och kommunala pålagor tillkommer eller
ändras skall motsvarande kostnadsreglering ske.
Bostadsinnehavaren har möjlighet att välja bort leverans
av högskåp dock utan rätt till ersättning. Gäller ej högskåp
i kök. Entreprenören äger rätt att utan den blivande
bostadsrättsinnehavarens godkännande överlåta detta
avtal till annat bolag.
Att välja till braskamin är endast möjligt i lägenheter där det är
redovisat i bostadsfakta. Placering av braskamin enligt ritning.
Credentia ansvarar ej för eventuella framtida eldningsförbud.

Inredningsvalen skall vara färdigställda och tillgängliga
för slutbesiktning vid den tidpunkt som för bostaden
kommer att fastställas som slutbesiktningstidpunkt enligt
bostadsrättsföreningens avtal med entreprenören. Detta
gäller ej för vitvaror, vilka monteras innan tillträde. Den
blivande bostadsrättsinnehavaren kommer att kallas till
slutbesiktning för att då beredas tillfälle att besiktiga de
aktuella inredningsvalen.
Beställning av ändring eller komplettering av inredningsval
enligt för projektet gällande prislista kan inte göras efter
angivet stoppdatum. Den blivande bostadsrättsinnehavaren
äger inte rätt att påfordra ändring eller komplettering av
inredningsval efter detta datum.

Copyright Credentia AB 2021.
Version: 4 februari 2021 3:29 em Inredningsvalskatalog 2020
Foto: Copyright Credentia AB 2021.
Foto: Svedbergs, Ballingslöv, Wallvision, BSH, Centro, Contura, Intra, Franke, Oras, Elfa, och Starcenter
Illustrationer och fotografier är idébilder och kan avvika från verkligheten.
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Projekteringsändringar
BYGGFÖRÄNDRINGAR

FÖRSTÄRKNING AV
MELLANVÄGG

LJUDISOLERING AV
MELLANVÄGG

Från golv till tak med plywood på
en sida av väggen. Ej möjligt på
betong- eller yttervägg.
600 kr/lpm

Från golv till tak med mineralull. Ej
möjligt på betong- eller yttervägg.
500 kr/lpm

TILLVALSVÄGG

TILLVALSDÖRR

exkl. dörr och karm.
Denna ändring är endast
tillgänglig om den finns som
alternativ på lägenhetsritning.
2 600 kr + 1 200 kr/lpm

Denna ändring är endast
tillgänglig om den finns som
alternativ på lägenhetsritning.
Gäller originaldörrblad inklusive
karm.
1 400 kr

FRÅNVALSVÄGG
Denna ändring är endast
tillgänglig om den finns som
alternativ på lägenhetsritning.
0 kr

VÅTRUMSFÖRÄNDRINGAR
NEDSÄNKT INNERTAK

SPOTLIGHTS - LED

För spotlightsinstallation
i våtrum, exklusive spotlights.
995 kr/m2

Installeras i nedsänkt innertak
inklusive dimmer.
4 st spotlights
9 900 kr
6 st spotlights
13 200 kr
8 st spotlights
16 900 kr
Placering av spotlights
enligt upprättad ritning.

KOMFORTVÄRME I
BADRUM ELLER WC

ELUTTAG FÖR
HANDDUKSTORK I WC

Inklusive termostat.
Under 6 m2
8 990 kr
Över 6 m2
11 990 kr

Förberedelse för handdukstork,
monteras 70 cm ovan färdigt golv.
Gäller endast WC, ej badrum.
2 995 kr

MULTIMEDIAUTTAG PÅ
LÄTTVÄGG

DIMMER TILL
LAMPUTTAG

Ej möjligt på betong- eller
yttervägg.
Rj 2x45
2 495 kr

Dimmer med elektronisk trafo
1 995 kr

ELFÖRÄNDRINGAR
EL TILL VITRINSKÅP I
KÖK
Framdragning av el inklusive
strömbrytare på vägg exklusive
belysningsarmatur och vitrinskåp.
2 595 kr

ELUTTAG PÅ LÄTTVÄGG
Ej möjligt på betong- eller
yttervägg.
2-vägsuttag på befintlig
gruppsäkring.
1 995 kr
2-vägsuttag på egen
gruppsäkring.
2 995 kr
Lamputtag på vägg
2 495 kr

Installationsritningar delas ut efter önskemål.
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DIMMER TILL
BÄNKBELYSNING I KÖK
Dimmer med elektronisk trafo
1 595 kr

								
Stopptid 1 -

Braskamin - Eldabutiken
TILLVAL

CONTURA 556:1 STYLE

JÖTUL F 371 ADVANCE

Svart
Braskamin i svart plåt med
vedfack och de generösa
sidoljusen på braskaminen gör att
du kan se elden från flera vinklar i
rummet. Golvskydd i glas.
82 990 kr

Svart
Braskamin i svart plåt som har
en sockel med raka linjer och en
praktisk hylla.
Golvskydd i glas.
87 990 kr

JÖTUL FS 74

JÖTUL F 481 HÖRN

Vitmålad
Är avsedd för insatsen Jøtul I
520 och har insyn till elden från
tre sidor och praktisk förvaring i
sockeln.
Golvskydd i glas.
102 990 kr

Svart
Arkitektoniskt rena linjer och står
på en sockel som förlänger de rena
linjerna ända ner till golvet.
Golvskydd i glas.
87 490 kr

Att välja till braskamin är endast
möjligt i bostäder där det är redovisat
på bostadsfakta.

CONTURA 510:2 STYLE
HÖRN
Svart
Med gjutjärnslucka, kaminen har
effektiv brännkammare och även
integrerade handtag.
Golvskydd i glas.
85 490 kr

SCANSPIS 83-1 HÖRN
Vit
Cylindrisk kamin med stor glasdörr
som ger god insyn till lågorna.
Golvskydd i glas.
90 990 kr
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Köksluckor - Ballingslöv
ORIGINAL

TILLVAL

BISTRO VIT

BISTRO

Slät, målad lucka i MDF med lätt
avrundad kant.

Slät, målad lucka i MDF med lätt
avrundad kant.
Finns i färgerna
Pärlgrå, mörkgrå, varmgrå, svart,
ostronbeige, peppargrå, mörkblå,
gröngrå samt lindblomsgrön.
Upp till 15 st skåp
6 995 kr
16 st skåp eller fler
8 995 kr

TILLVAL
STIL
Slät lucka med rak kant med integrerat grepp och grepplist i polerad aluminium, vit eller grafitgrå.
Finns i färgerna
Vit /vit list
Vit / aluminium list
Gröngrå/ grafitgrå list
Upp till 15 st skåp
15 995 kr
16 st skåp eller fler
21 995 kr

STUDIO
Kökslucka med stramt ramstycke
och en helt slät spegel.
Finns i färgerna
Pärlgrå, mörkgrå, varmgrå, svart,
ostronbeige, peppargrå, mörkblå,
gröngrå samt lindblomsgrön.
Upp till 15 st skåp
30 995 kr
16 st skåp eller fler
42 995 kr

MENY
Lucka med ram och spegel.
Frästa profiler på ram och
lådfronter.
Finns i färgerna
Pärlgrå, mörkgrå, varmgrå, svart,
ostronbeige, peppargrå, mörkblå,
gröngrå samt lindblomsgrön.
Upp till 15 st skåp
49 995kr
16 st skåp eller fler
69 995 kr
8
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TILLVAL
VITRINSKÅP MÅLAD
LUCKA

TÄCKSKIVA UNDER
VÄGGSKÅP

DISKBÄNKSKÅP MED
LÅDOR

Klarglas inkl 2 st glashyllor och
invändig belysning,
vit stomme
5 995 kr

Färgad täckskiva under väggskåp i
färg lika kökslucka.
995 kr/lpm

Ersätter ordinarie
diskbänkskåp

FÖR BÄNKSKÅP 60 CM

MÅLAD STOMME

ED6RBKBA
6 195 kr

Målad stomme i valfri färg,
passar till vitrinskåp i annan färg
än vit.
1 295 kr

ED8RBKBA
6 995 kr

FÖR BÄNKSKÅP 80 CM

BYTE STÄDSKÅP I KÖK TILL SKAFFERI
Ersätter ordinarie städskåp. Endast
möjligt där det redan är planerat
ett städskåp i kök.

ESKF64BR

ESKF6UIPG

med fyra backar och ett hyllplan.
6 195 kr

Med utdragbar fast dörr.
7 595 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Beslag - Ballingslöv
ORIGINAL

HG 715
Borstad metall.
c/c 128 mm

Priser för beslagen gäller för hela köket
Du hittar fler handtag på ballingslov.se, pris enligt offert.

TILLVAL
STIL

RK80, RK85 & RK95

Grepplist till köksluckan Stil.
Vit, krom eller antracitgrå

Knopp i svart, mässing eller
borstad metall.
Diameter 30 mm
995 kr

HG140
Grå struktur
c/c 128 mm
595 kr

HG391
Rostfritt stål
c/c 128 mm
595 kr

HG261

HG756

Rostfritt stål
c/c 128 mm
2 395 kr

Matt metall
c/c 128 mm
595 kr

HG550

HG100 & HG105

Rostfritt stål
c/c 128 mm
595 kr

HG100 - svart struktur
HG105 - rostfritt borstat
c/c 128mm
1 495 kr

HG20
Antracit metall
c/c 160 mm
1 295 kr

HG375 + RK175
Skålhandtag + knopp i borstad
metall
c/c 64 mm
995 kr

HG460

HG255

Krom med naturläder
c/c 128 mm
2 595 kr

Krom med svart läder
c/c 128 mm
2 595 kr

HG295
Krom med brunt läder
c/c 128 mm
2 595 kr
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Läder är ett naturmaterial som med tiden kan
påverkas av sol, fett och väta.

ORIGINAL

								
				
Kök -

Bänkskivor - Ballingslöv

KOSTNADSFRIA VAL

LAMINAT 2260
Tjocklek: 30 mm
Rak kant

LAMINAT 2387

LAMINAT 2386

Tjocklek: 30 mm, rak kant

Tjocklek: 30 mm, rak kant

TILLVAL
LAMINAT 6370

LAMINAT 2275

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

LAMINAT 2383

LAMINAT 6373

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

LAMINAT 6123

LAMINAT 6122

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

LAMINAT 2139

LAMINAT 2256

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

LAMINAT 2255

ÖVRIGA BÄNKSKIVOR

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Enligt offert
Svar på offert tar ca fyra veckor

LAMINAT 2119
Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Diskbänk 80 cm
ORIGINAL

Är din diskbänk 60 eller 80 cm?
Se lägenhetsritning.

FRANKE SKX 621
1160 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up.
Vrid- eller upplyftsreglage till lådans korgventil. Diskvattnet kan släppas
ut utan att sticka ned handen. Lådorna är båda 420 mm breda.

TILLVAL

FRANKE SKX620

INTRA FR78SXH

Underlimmad diskbänk med två lika stora lådor, båda är 420 mm breda.
1 695 kr

Underlimmad diskbänk som levereras med upplyftsventil, bräddavlopp,
diskmedelspump. Den stora lådan är 520 mm bred och den lilla 155 mm.
8 495 kr

BLANCO SILGRANIT DALAGO 8 1H

FRANKE MRX210-70TL

Underlimmad diskbänk gjord i 80 % natursten som är sammanfogad
med akryl, keramik och färgpigment. Med korgventil och vattenlås.
6 295 kr

Underlimmad diskbänk inklusive manuell korgventil i stål, designat
bräddavlopp, vattenlås och stabiliseringsbeslag för blandare.
4 895 kr
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Diskbänk 60 cm
ORIGINAL

FRANKE SKX 651
980 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up.
Vrid- eller upplyftsreglage till lådans korgventil. Diskvattnet kan släppas
ut utan att sticka ned handen. Den stora lådan är 340 mm bred och den
lilla 172 mm.

TILLVAL

FRANKE BCX260

FRANKE MRX 210-50TL

Underlimmad diskbänk som levereras med korgventil och bräddavlopp.
Den stora lådan är 360 mm bred och den lilla 170 mm.
3 495 kr

Underlimmad diskbänk med en stor låda. Inklusive manuell korgventil i
stål, designat bräddavlopp, vattenlås. Lådans bredd är 530 mm.
4 195 kr

BLANCO DALAGO 6 1H

INTRA FR97SX

Underlimmad diskbänk gjord i 80 % natursten som är sammanfogad
med akryl, keramik och färgpigment. Med korgventil och vattenlås.
5 395 kr

Underlimmad diskbänk med lyftventiler, sköljlåda och diskmedelspump.
Lådans bredd är 520 mm.
9 095 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Diskbänksblandare - Oras
ORIGINAL

SWEA 1534F
Köksblandare med keramisk
diskmaskinsavstängning, hög
svängbar utloppspip och
strålsamlare. Inbyggd spärr för
begränsning av temperatur och
flöde. 30 cm hög.

TILLVAL
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SWEA 1536F

OPTIMA 2734F

Köksblandare med keramisk
diskmaskinsavstängning, hög
svängbar utloppspip och
strålsamlare. Inbyggd spärr för
begränsning av temperatur och
flöde. 30 cm hög.
1 495 kr

Köksblandare med smart
elektronisk diskmaskinsventil,
en användarvänlig spak som är
enkel att greppa samt hög pip.
Diskmaskinsventilen stängs
automatiskt efter 4 eller 12
timmar. 33 cm hög.
1 995 kr

INSPERA 3035F

OPTIMA 2729F

Köksblandare med smart
diskmaskinsavstängning och hög,
svängbar utloppspip.
Diskmaskinsventilen stänger
automatiskt efter 4 eller 12
timmar. 35 cm hög.
3 895 kr

Köksblandare med vred för kallt
och varmt vatten som är enkla
att greppa, beröringsfri funktion,
temperaturdisplay med varningsindikering för hett vatten, flexibel
hög svängbar utloppspip,
strålsamlare med två lägen och
smart diskmaskinsventil.
49 cm hög.
8 995 kr

SAFIRA 1029F

INSPERA 3031F

Köksblandare med sidospak,
keramisk diskmaskinsavstängning
och hög svängbar pip. Inbyggd
spärr för begränsning av
temperatur och flöde. 35 cm hög.
2 395 kr

Köksblandare med smart
diskmaskinsavstängning och
utdragbar utloppspip med två
olika strållägen. Pipens utdragbara
längd kan justeras.
Diskmaskinsventilen stänger
automatiskt efter 4 eller 12
timmar. 44 cm hög.
4 495 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel
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Kakel i kök - Centro

KOSTNADSFRIA VAL

VIT 30X60
111277
Stående, matt

LJUSGRÅ 20X40

VIT 15X15

111611

111151
Square, blank

VIT 20X40

111174
Modern penslad, matt

TILLVAL
BISELADO 10X20

Svart 		
Ljusgrå 		
Vit 		
449 kr/m2

111405
111383
111662

NORRVIK 30X60

Svart 		
Grå 		
Ljusgrå		
Vit 		
695 kr/m2

125570
125346
124234
125314

HORISONT 10X40

Mörkgrå 		
Grå 		
Vitgrå 		
Vit matt		
Vit blank		
395 kr/m2

111620
111619
111617
111616
111615

CARRARA 30X60
Matt rect.
899 kr/m2

121893

JURA 30X60
Matt rect.
899 kr/m2

125322

CEMENT BONE 30X60
Matt rect.
695 kr/m2

124761

CARRARA 15X15
Matt rect.
695 kr/m2

124782

JURA 15X15
Matt rect.
695 kr/m2

125321

Alla mått är i cm
Fogfärgen är ljusgrå
Övriga fogfärger 595 kr
Sättning i förband 995 kr
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Spiskåpa - Franke
ORIGINAL

392-10
Utdragbar spiskåpa med elektronisk brytare.
Halogenbelysning och motordrivet spjäll.
Användarvänlig med knappsats placerad på den utdragbara fronten.

TILLVAL

OPAL 60 CM ROSTFRI

STIL 60 CM ROSTFRI

Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
6 995 kr

Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
7 195 kr

Inklusive originalkakel och
anpassning

Inklusive originalkakel och
anpassning

TENDER 60 CM ROSTFRI, VIT
ELLER SVART
Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
6 995 kr
Inklusive originalkakel och
anpassning

ANPASSNING FÖR VÄGGMONTERAD KÅPA
Vid tillval av väggmonterad kåpa så ingår anpassning. Öppning för kåpan ökas med ca 10 cm.
Dekorsidor och tak till kåpa lika kökslucka samt originalkakel

En spiskåpa saknar egen motor, de utnyttjar istället husets centralfläkt.
Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll.
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Vitvaror - Siemens
ORIGINAL

KS36VVWEP & GS36NVWFV

KG36NVWEP

Kylskåp med nettovolym 346 l. Freshbox-lådan håller frukt och grönt
fräscha längre tack vare fuktighetsreglering. Utdragbara glashyllor för
bättre överblick. Elektronisk temperaturstyrning: LED-belysning ger ett
jämnt ljus utan att blända.

Kyl/frys med NoFrost, nettovolym 324 l.
MultiAirflow-System, för en snabbare nedkylning av maten, akustiskt
dörrlarm samt en Hyperfrechlåda som håller dina grönsaker fräscha
längre. LED-belysning med soft start i kyldelen.

NoFrost-frysskåp med nettovolym 242 l. Med fem frysbackar varav två
Bigbox samt elektronisk temperaturstyrning.

SX61IX09TE
Helintegrerad diskmaskin med
Wi-Fi och röstkontroll samt
VarioSpeed för upp till 50 %
kortare disktid, med infoLight.
Ljudnivå: 48 dB

BF525LMW0 - VS
BF555LMW0 - HS
Mikrovågsugn med roterande
glastallrik samt LED-display för
enkel och intuitiv användning.

EU611BEB2E

HB510ABV0S

Enkel induktionshäll som
passar bra för den vardagliga
matlagningen. PowerBoost
kan användas på en kokzon åt
gången.

Lyckas perfekt med bakningen på
upp till tre plåtar samtidigt tack
vare innovativ värmefördelning
med 3D-varmluft Plus.

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Mikrovågsugn, Ugn, Diskmaskin & Häll - Siemens
TILLVAL

HB673GCS2S & BF634LGS1

HB874GCB1S & BF834LGB1

Ugn och mikrovågsugn i rostfritt utförande.
Inbyggnadsugn med funktioner som 4D-varmluft, TFT Display som är
lättläst från alla håll, ActiveClean bekväm rengöring med automatisk
system samt stektermometer. Mjuk öppning och stängning av
ugnsluckan.
Mikrovågsugn med keramisk botten med en roterande antenn undertill
som fördelar mikrovågorna jämnt.
Finns även i vitt utförande.
Paketpris: 8 595 kr

Ugn och mikrovågsugn i BlackSteel utförande.
Inbyggnadsugn med funktioner som 4D-varmluft, förvärmning,
varmhållning, TFT Display som är lättläst från alla håll, ActiveClean em
bekväm rengöring med automatisk system samt stektermometer. Mjuk
öppning och stängning av ugnsluckan.
Mikrovågsugn med keramisk botten med en roterande antenn undertill
som fördelar mikrovågorna jämnt.
Finns även i vitt utförande.
Paketpris: 10 995 kr

EH631BEB1E

EX651FEC1E

Den senaste induktionstekniken
gör matlagningen snabbare,
smidigare och säkrare.
Med touchControl kan kokzoner
aktiveras och ställas in med
ett enda fingertryck samt
powerBoost-funktion för alla
zoner.
995 kr

Induktionshäll med innovativa
flexInduktion-zoner och två
traditionella kokzoner. TouchSlider
gör det enkelt att ställa in eller
ändra temperatur med ett enda
fingertryck. PowerBoost-funktion
för alla induktionszoner.
5 195 kr

SX63H800BE
Helintegrerad diskmaskin med
TimeLight projicerar resttid och
programstatus, 14 standardkuvert,
Zeolite®-torkning, varioDrawer
och toppkorg. Mycket tyst,
endast 44 dB.
3 795 kr
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Vitvaror -

Kyl & frys samt kyl/frys - Siemens
TILLVAL

KS36VAWEP & GS36NAWFV

KS36VAXEP & GS36NAXFV

Kyl och frys med detaljer i rostfritt stål. Kylskåp med nettovolym 346 l.
Hyperfresh plus-låda samt temperaturstyrning med TouchControl.
NoFrost-frysskåp med nettovolym 242 l. VarioZone, LED-belysning,
FreshSense jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi.
Handtag i rostfritt stål.
Paketpris: 3 095 kr

Kyl och frys i BlackSteel med SoftClose dörrar. Kyl med nettovolym 346
l, HydroFresh-låda med reglerbar luftfuktighet, EasyAccess - utdragbara
glashyllor samt SuperCooling-teknik. Frys med NoFrost, nettovolym 242 l.
Bigbox, Ice twist box och Multilarmsystem.
Paketpris: 5 995 kr

KS36VAIEP & GS36NAIFV

KG36NVIEP

KG36NXXDC

Kyl och frys i rostfritt EasyClean stål med SoftClose dörrar. Kyl med
nettovolym 346 l, HydroFresh-låda med reglerbar luftfuktighet,
EasyAccess - utdragbara glashyllor samt SuperCooling-teknik. Frys med
NoFrost, nettovolym 242 l. Bigbox, Ice twist box och Multilarmsystem.
Paketpris: 4 995 kr

Kyl/frys i rostfritt EasyClean stål
med nettovolym 324 l.
HyperFresh-låda med fuktighetsreglering. Frysdel med NoFrost.
1 995 kr

Kyl/frys i BlackSteel med integrerat handtag. Nettovolym 324 l.
HyperFresh-låda med fuktighetsreglering. Frysdel med NoFrost.
4 595 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Vitvaror - NEFF
TILLVAL

T56TS51N0
Induktionshäll, TwistPad® Fire, FlexInduction zon för flexiblare matlagning: två separata kokzoner eller en stor flexibel kokzon. Äggklocka och
17 effektlägen.

PAKETPRIS - NEFF
Tillvalspaket med diskmaskin, mikro, häll, ugn, kyl och frys
alternativt kyl/frys
31 995 kr

C17GR00N0

B58VT68H0

TWISTPAD®

Mikrovågsugn med
Varioquartzgrill, FullTouch Control
och Inverterteknologi vilket ger en
skonsam uppvärmning.

Inbyggnadsugn med 14
ugnsfunktioner med bl.a.
CircoTherm®, VarioSteam ,
5,7“ TFT bild- och färgdisplay
med FullTouch-funktion, Hide and
Slide, MultiPoint stektermometer,
NeffLight, Pyrolytisk rengöring,
ComfortFlex samt HomeConnect.

Med TwistPad® är styrningen av hällen en upplevelse i sig. Med ett
lätt fingertryck aktiverar du önskad matlagningszon och med en lätt
roterande fingerrörelse ställer du in önskad effektnivå. Den magnetiska
TwistPad® går att flytta vilket underlättar rengöringen.

S525T80X0E
Helintegrerad diskmaskin med
Zeolith®-torkning, TimeLight, 14
standardkuvert, 3 specialfunktioner Shine and Dry, IntensivZon
& VarioSpeedPlus, Auto All-in-1;
automatisk anpassning till diskmedeltyp samt Efficientsilentdrive
endast 40 dB.

CIRCOTHERM
Laga till en flerrättersmeny – på tre eller fyra nivåer, beroende på din ugn
– på en och samma gång. Med NEFFs varmluftssystem, CircoTherm®
kan du ugnssteka din gryta, Cayenne-kyckling, och din chokladcheesecake på en och samma gång. Det målinriktade snabba luftflödet ser
till att dina rätter hålls distinkta och inte tar smak av varandra, så att
kakan smakar choklad och kycklinggrytan cayennepeppar.

VARIOSTEAM
En ugn med den nya och unika funktionen VarioSteam®. En innovativ
fuktkontroll som regelbundet förser matlagningen med små doser av
vatten. Din stek blir saftig, ditt bröd blir knaprigt och maten får en
perfekt och aptitlig yta. Du ställer lätt in rätt fuktdosering utifrån tre förprogramerade nivåer och finjuserar enkelt manuellt under tillagningen.
Idén är enkel, tekniken genial - olika typer av mat behöver olika mängd
fukt. VarioSteam® ger mat i ugn perfekt resultat.

NEFFLIGHT
Titta in i ugnens innersta hörn med NeffLight®. Från båda sidor av
ungsluckan fördelar speciella prismor det bländningsfria LED-ljuset. Alla
hyllor är upplysta från alla hörn – man behöver inte ens öppna luckan.
Och när du tar dig en titt på din söndagsstek eller delikata efterrätt, så
skyms de inte av din egen skugga.
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Vitvaror -

Vitvaror - NEFF
TILLVAL

KS8368IDP

GS7363IEP

KG7393ID0 - 203 CM

Rostfritt stål EasyClean
LED-belysning, ColdTray: kallt
dörrfack för dryck.
VitaFresh zon 5 hyllor av
säkerhetsglas, varav 3 flyttbara, 4
utdragbara.

Rostfritt stål EasyClean
LED-belysning, NoFrost samt
EasyOpen ventil som underlättar
öppnandet av dörren.

Kyl/frys NoFrost
Rostfritt stål EasyClean.
Integrerat handtag i metallook.
LED-belysning, MultiAirflow system,
AirFreshFilter och flaskhylla.

SLIDE AND HIDE®
Upplev magin med vår försvinnande ugnslucka. Slide&Hide® är ugnsluckan som försvinner helt under ugnen när den öppnas och ger dig den plats du
behöver för att enkelt smaka och ösa. Nu behöver du inte längre böja dig obekvämt när du tar ut dina plåtar ur ugnen. Dra bara upp det bekväma
roterande handtaget utan att ändra handens position för att stänga ugnsluckan när du är klar.

PYROLYTISK RENGÖRING
Med pyrolys blir ugnsrengöring ett minne blott. Starta pyrolysprogrammet och låt det omvandla alla stänk och droppar till aska. Du får mer tid till att
duka av, eller ännu bättre, kanske ta en paus. När ugnen har svalnat, torkar du bara bort resterna, och vips är ugnen skinande ren igen. En speciell
bonus – inga kemikalier behövs.

COMFORTFLEX
Med våra helt utdragbara skenor kan du dra plåten hela vägen ut. Det blir mycket enklare att hantera den stora steken – du kan enkelt ta tag i plåten
från båda sidorna med båda händerna.

HOMECONNECT
Med Home Connect-appen har du tillgång till dussintals med rätter som du kan testa. Låt dig inspireras! Välj bland många olika recept som tagits
fram, testats och optimerats för din ugn.

ZEOLITE
Den naturliga mineralen och patenterade torkningsfunktionen Zeolith® absorberar fukt och omvandlar den till värme på alla ytor - även plast, utan
att förbruka extra energi. Glöm våta tallrikar, kokkärl, plastföremål eller lock.

TIMELIGHT
TimeLight är en smart liten hjälpreda som projicerar programstatus och den återstående resttiden digitalt på alla typer av köksgolv. Inget mer
gissande eller funderande, tydliga siffror gör det enkelt att avläsa status och resttid.
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Kakel på vägg - Centro
ORIGINAL

KOSTNADSFRIA VAL

KARNEVAL
25X40
Vit Matt 111126

KARNEVAL 20X30
		
111102

Vit Matt

KARNEVAL 20X30
		
111128

Vit Blank

TILLVAL
TERRASSO 30X60 		
Vitgrå		
2
519 kr/m

125557

NORRVIK 30X60

Svart 		
Grå 		
Ljusgrå		
Vit 		
519 kr/m2

125570
125346
124234
125314

HIMMEL 25X50

Grå 		
Ljusgrå 		
Vitgrå 		
195 kr/m2

111651
111652
111653

HORISONT 10X40

Mörkgrå 		
Grå 		
Vitgrå 		
Vit matt		
Vit blank		
295 kr/m2

GRYNING 25X40

Vitgrå 		
Brungrå 		
149 kr/m2

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

111656
111658

BISELADO 10X20

Svart 		
Ljusgrå 		
Vit 		
295 kr/m2

Alla mått är i cm
Kakel och klinker säljs per hel m2 avrundat uppåt
Sättning i förband 1 995 kr
Vid bård eller pelare tillkommer spackling för hela
2
väggen 495 kr/m .
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111620
111619
111617
111616
111615

111405
111383
111662

ORIGINAL

								
									

Klinker på golv - Centro

KOSTNADSFRIA VAL

LERHAMN 10X10
		
126132

Grå

LERHAMN 10X10

Antracit 		
Brungrå 		
Mörkgrå 		
Vitgrå 		

126130
126134
126108
126136

TILLVAL
KUSTGRANIT 15X15
Svart 		
Brun 		
Vit 		
Grå 		
Ljusgrå 		
495 kr/m2

124476
124470
124318
124478
124317

124843
124891
124904

125726
125725

HEXAGON BAS 14X16

Grå 		
Svart 		
Vit 		
895 kr/m2

125452
125419
125453

ERIKSBERG 10X10

HAMPTON 15X15

Vitgrå 		
Grå		
Brungrå
Antracit 		
319 kr/m2

Grå 		
2
649 kr/m

123059
123061
123060
123062

125730

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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HÄRJEDALEN 15X15

Grå 		
Vit 		
Svart 		
649 kr/m2

TÄLJSTEN 10X10

Mörkgrå 		
Ljusgrå 		
319 kr/m2

Beslag - Svedbergs
ORIGINAL

PAPPERSHÅLLARE A03 KROM
Toalettpappershållare i polerad krom.

TVÅKROK A02 KROM
för badhanddukar i polerad krom.

FYRKROK A04 KROM
för handdukar i polerad krom.

Toalettstol - Ahlsell
ORIGINAL

28

TILLVAL

STANDARD

FÖRHÖJD

Hel cisternkåpa i porslin
Dubbel spolning 3-6 liter.
Hård sits med soft-close funktion
Sitthöjd 42 cm.

Hel cisternkåpa i porslin
Dubbel spolning 3-6 liter.
Hård sits med soft-close funktion
Sitthöjd på 46 cm.
995 kr
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Hörndusch - Svedbergs

KOSTNADSFRITT VAL

SKOGA SKÄRMVÄGG 90 MED DUSCHSTÅNG 80
Komplett med draperistång, golvfäste och transparent tätningslist mot
golv. Härdat säkerhetsglas 6 mm.

Finns även som tillval i utförandet:
Halvfrost/Blank Aluminium		
60609499
595 kr
Rökglas/Svart Aluminium		60611299		595 kr

Klarglas /Blank Aluminium 		
Frostglas/Blank Aluminium 		
Rökglas/Svart Aluminium 		

6120049
6120149
6120329

TILLVAL
180° RISTA

SKOGA HÖRNDUSCH
RAK

Består av en öppningsbar dörr.
Dörren kan vikas inåt när duschen
inte används, vilket frigör maximal
golvyta. Finns även som fast
skärmvägg samt hörndusch.

Dörrarna kan vikas inåt när
duschen inte används men
begränsas av blandaren.

Öppningsbar dörr 90
691788
Fast skärmvägg 90
692788
1 895 kr

Klarglas /Blank Aluminium
60507499
Halvfrost /Blank Aluminium
60509499
Rökglas/Svart Aluminium
60511299
595 kr

Hörndusch rak 90x90
693799
7 995 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Bad & Tvätt -

SKOGA HÖRNDUSCH HALVRUND 90X90
I klarglas består av två öppningsbara dörrar med transparent tätningslist
i nederkant. Dörrarna kan vikas inåt när duschen inte används.

Badkar - Svedbergs
TILLVAL

TOFTA EMALJBADKAR

SKOGA SKÄRMVÄGG TILL BADKAR

Bekvämt och snyggt badkar i klassisk design. Går bra att
komplettera med Skoga-duschvägg.
160 cm		
12060
1 995 kr

Består av en öppningsbar dörr med transparent tätningslist mot
badkarskanten.
85 Klarglas /Blank aluminium 		
61000480
85 Frostglas /Blank aluminium
61001480
3 195 kr

KLASSISKT AKRYLBADKAR

DUSCHBADKAR I AKRYL

Snyggt och enkelt badkar, precis lagom för en person. Går bra att
komplettera med Skoga-duschvägg.
160 cm		
Z160-0
6 995 kr

Ett litet och praktiskt badkar med rejält duschutrymme.
Perfekt för dig som både vill kunna bada och duscha. Går bra att
komplettera med Skoga-duschvägg.
160 cm		
Z1600 HG/VG
8 995 kr
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Spegelskåp - Svedbergs
ORIGINAL

TILLVAL

SAREK 60 VIT

SAREK 60

Spegelskåp för smart förvaring
med två mjukstängande
dörrar, speglar på in samt utsida.
Stomme av fukttrögt material
som lackerats i fyra lager.
LED-belysning, 230V uttag samt
två flyttbara hyllor i glas.

Skiffergrå
1 195 kr

227060

TILLVAL

32

SKURU 60

HAMRA 60

Spegelskåp med en avancerad
belysning. Färgtemperaturen och
ljusstyrkan justeras steglöst med
ett vred. Det går till exempel att
vrida upp ljuset vid städning och
ner vid toalettbesök mitt i natten.
Vit 		
425060
Blond ek 		
424060
Skiffergrå
427060
Svart ek 		
428060
3 695 kr

Spegelskåp med ett modernt
och lantligt utseende samt
avancerad belysning där färgtemperaturen och ljusstyrkan justeras
steglöst med ett vred.
Vit 		
325060
Skiffergrå
327060
3 695 kr

ISTA RUND 80

ISTA REKTANGULÄR 60

Spegeln Ista har ett stilrent och
minimalistiskt uttryck.
Färgtemperaturen och ljusstyrkan
kan justeras enkelt genom att
trycka på glaset.
Klarglas		
454080
1 995 kr

Spegeln Ista har ett stilrent och
minimalistiskt uttryck.
Färgtemperaturen och ljusstyrkan
kan justeras enkelt genom att
trycka på glaset.
Klarglas 		
453060
1 595 kr

TIVED 60

DK SPEGEL 60

Snygg och stilren spegel tillverkad
i aluminium med LED-belysning
ovan spegel samt ned mot
tvättstället.
Klarglas 		
226060-TL
595 kr

Det är rent och avskalat, de raka
linjerna ger en modern och
exklusiv känsla.
Vit 		
135063
Blond ek 		
139063
Skiffergrå		
137063
2 695 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel
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TILLVAL

SKAPA UNDERDEL
60X35 VIT

SKAPA UNDERDEL
60X35

Möbeln är tillverkad av fukttrögt
material som lackerats i fyra lager.
Två stycken mjukstängande dörrar
samt en hylla i metall. Kommoden
levereras tillsammans med
tvättställ Skapa, ett snyggt och
stilrent tvättställ i porslin som
passar bra in i det moderna
badrummet. Vit med dörrar.

med porslinstvättställ Skapa.
Skiffergrå		
374360
695 kr

TILLVAL
FORMA RAM 60X45

FORMA SANS 60X45

Fasadlucka med knopp samt
tvättställ Hav 5062.
Vit 		
A25628
Blond Ek 		
A29628
Skiffergrå		
A27628
Svart Ek 		
A28628
5 695 kr

Med tvättställ Hav 5062 och
integrerat handtag.
Vit 		
A15626
Blond Ek 		
A19626
Skiffergrå		
A870626
Svart Ek 		
A18626
2 995 kr

FORMA RAM 60X45

FORMA SANS 60X45

Fasadlucka med knopp samt
tvättställ Koster 8086.
Vit 		
A25628
Blond Ek 		
A29628
Skiffergrå		
A27628
Svart Ek 		
A28628
9 795 kr

Med tvättställ Koster 8086 och
integrerat handtag.
Vit 		
A15626
Blond Ek 		
A19626
Skiffergrå		
A870626
Svart Ek 		
A18626
9 195 kr

Välj färg på knopp
Krom		
12953
Matt svart
12951

Välj mellan bänkskiva Tebas 19281
och Helix Marmor 19311.

Välj mellan bänkskiva Tebas 19281
och Helix Marmor 19311.

DK 60X45

FORMA KONTUR 60X45

Två Box two+ push-open lådor
med tvättställ Falster 3562.
Vit 		
B135062
Blond ek 		
B139062
Skiffergrå		
B137062
7 895 kr

Kommod med grepplist samt
tvättställ Hav 5062.
Vit 		
A15625
Blond Ek 		
A870625
Skiffergrå		
A18625
Svart Ek 		
A19625
6 495 kr
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Välj färg på knopp
Krom		
22325
Matt svart
22326

								
									

Kommod - Svedbergs

Väggskåp och Bänkskiva - Svedbergs
ORIGINAL

VÄGGSKÅP VIT
Svensktillverkade skåp med vita dörrar och
2 st trähyllor med push-open beslag.
Finns även som tillval i färgerna
Svart ek		
712664 + 712814
Blond ek 		
712668 + 712818
Skiffergrå		
712667 + 712817
1 295 kr/st

BÄNKSKIVA

TÄCKSIDA
TVÄTTMASKIN

Djup 63 cm
Original i vit laminat BSK01

Original vit

Finns även som tillval i färgerna
Ljusgrå 		
BSK02
Mörkgrå 		
BSK03
Svart 		
BSK04
595 kr

Finns även som tillval i färgerna
Svart Ek		
712414
Blond Ek		
712418
Skiffergrå		
712417
395 kr

712411

Kombimaskin alternativt Tvätt och Tumlare
enligt ritning.

Kombimaskin - Siemens
ORIGINAL

TILLVAL

WD15G442DN

WD14U5O1SN

Kapacitet: Tvätt 7 kg, Tork 4 kg - 4 kg non-stop.
Vattenförbrukning tvätt och torkning 103 l i standardprogram, iQdrive:
energisnål och tyst motorteknologi, 10 års motorgaranti, stor
LED-display samt ActiveWaterPlus: anpassar automatiskt
vattenförbrukningen efter tvättmängd och textiltyp.
Ljudnivå centrifugering: 74 dB, Ljudnivå torkning: 59 dB.

Kapacitet: Tvätt 10 kg, Tork 6 kg- 6 kg non-stop.
Vattenförbrukning tvätt och torkning 125 l i standardprogram, iQdrive:
energisnål och tyst motorteknologi, 10 års motorgaranti, stor LEDdisplay, ActiveWaterPlus: anpassar automatiskt vattenfärbrukningen
efter tvättmängd och textiltyp, LED belysning i rumman samt varioPerfect: tids- eller energioptimering av program. Ljudnivå centrifugering: 71
dB, Ljudnivå torkning: 61 dB.
1 295 kr
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Tvätt och Tumlare - Siemens
ORIGINAL

WM12N2O2DN & WT43H07CDN
Tvättmaskin med en kapacitet på 7 kg
LED-display med touchControl VarioPerfect - tids- eller energioptimering
av program med perfekt resultat. Ljudnivå tvätt: 54 dB, Ljudnivå
centrifugering: 75 dB.
Torktumlare med en kapacitet på 7 kg
EasyClean filter för enkelt rengöring av kondensorfiltret, Stor display som
gör tvättningen enkel och bekväm.
Ljudnivå: 65 dB.

TILLVAL
WM14SO8DN & WT45WTC8DN
Tvättmaskin med en kapacitet på 8 kg
iSensoric tvättmaskin med det intelligenta automatiska doseringssystemet och speedPack för att spara tid. Outdoorprogram för tvätt av
funktionstextilier.
Ljudnivå tvätt: 49 dB, Ljudnivå centrifugering: 72 dB.

Bad & Tvätt -

Torktumlare med en kapacitet på 8 kg
iSensoric värmepumpstumlare med självrengörande kondensor som
ger låg energiförbrukning under maskinens hela livslängd. 40 minuters
snabbtorkprogram. Ljudnivå: 65 dB.
Paketpris: 6 095 kr

WM6HXK0ODN & WT4HXKO9DN
Tvättmaskin med en kapacitet på 10 kg
Home Connect tvättmaskin med wifi har ett smart automatiskt doseringssystem och sparar tid med rekordsnabba speedPack-funktionen.
Outdoor-program med impregnering: tvättar skonsamt och impregnerar
dina funktionsplagg. Ljudnivå tvätt: 48 dB, Ljudnivå centrifugering: 74
dB.
Torktumlare med en kapacitet på 9 kg
Home Connect kopplat till wifi ger maximal användarupplevelse med
intelligenCleaning-system och förenklar strykningen med smartFinish.
Torkar allt från kashmir till gympaskor med ylle-/skokorg.
Ljudnivå: 62 dB.
Paketpris: 14 795 kr

För mer information gå in på:
www.siemens-home.se

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Handdukstork - Svedbergs
TILLVAL

VENTO H/ V

ZAGA H/ V

SIGYN H/ V

EASY H/ V

med Erica temperaturvred
20-60°C och Timer & Boost 3h
B:550 mm
H:1200 mm
Finns i krom & svart.
9 795 kr

med Erica temperaturvred
20-60°C och Timer & Boost 3h
B:260 mm
H:1200 mm
Finns i krom & svart.
8 795 kr

med Erica temperaturvred
20-60°C och Timer & Boost 3h
B:260 mm
H:1200 mm
Finns i krom, vit & svart.
8 795 kr

med Erica temperaturvred
20-60°C och Timer & Boost 3h
B:500 mm
H:820 mm
Finns i krom.
5 295 kr

DIANA S H/ V
med Erica temperaturvred
20-60°C och Timer & Boost 3h
B:480 mm
H:800 mm
Finns i krom & svart.
4 895 kr
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ORIGINAL

TILLVAL

SWEA 1510F

OPTIMA 2710F

CUBISTA 2810F

SAFIRA 1011F

Energi och vattenbesparande.

Användarvänlig med miljövänliga
blyfria val.
795 kr

Användarvänlig och lyxig.
1 095 kr

Extra hög vattenbesparande
blandare.
695 kr

TILLVAL

INSPERA 3006F

SAFIRA 1007F

BIDÉHANDDUSCH

Med sidospak och hög svängbar
pip.
3 395 kr

Med sidospak och hög svängbar
pip.
1 895 kr

Till Safira, Cubista, Inspera &
Optima.
+ 995 kr

DUSCHPAKET OPTIMA
MED TAKDUSCH

DUSCHPAKET NOVA
MED TAKDUSCH

Termostatblandare Optima
med rektangulär takdusch och
handdusch.Användarvänliga vred
med temperaturbegränsning och
kontroll för ecoflöde.
Handdusch med ecoflöde och
flera stråltyper för en komfortabel
duschupplevelse.
5 995 kr

Termostatblandare Apollo med
rund takdusch och handdusch.
Vred med temperaturbegränsning
och kontroll för ecoflöde.
3 995 kr

Duschblandare/duschset - Oras
ORIGINAL
DUSCHPAKET
Nova termostatblandare och
Apollo duschset.

TILLVAL

FÖR BADKAR
+495 kr

FÖR BADKAR
FÖR BADKAR

+1 295 kr

Nova med badkarspip
+495 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Bad & Tvätt -

INSPERA 3010F
Extra hög vattenbesparande
blandare.
2 995 kr

								
									

Tvättställsblandare - Oras

Kommod & Spegelskåp - Svedbergs

ORIGINAL

ORIGINAL

TIVED 45

SKAPA 45X25

Spegel med LED belysning.

Vit med dörr, handtag och
tvättställ Skapa.
Vit 		
370245

TILLVAL

38

SAREK 45

SKAPA 45X25

Spegelskåp med LED belysning
ovan spegeln.
Vit		 225045
Skiffergrå
227045
2 695 kr

Med en dörr, handtag samt
tvättställ Skapa.
Skiffergrå
374245
695 kr

SKURU 50

FORMA 50X35

Spegelskåp med avancerad
belysning ovan skåpet samt ned
mot tvättstället.
Vit 		
425050
Skiffergrå
427050
Blond Ek
424050
Svart Ek 		
428050
4 195 kr

Med två lådor, tvättställ Sand och
handtag nr 6.
Vit 		
U15516
Skiffergrå		
U870516
Blond Ek 		
U19516
Svart Ek 		
U18516
5 495 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

ORIGINAL

TILLVAL

SKOGA SKÄRMVÄGG HALVRUND 80

SKOGA HALVRUND
SKÄRMVÄGG 80

SKOGA VIKSKÄRMVÄGG 90

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används, vilket frigör maximal
golvyta.
Halvfrost /Blank Alu 6040248
395 kr

Med vikbar skärm
Klarglas /Blank Alu 61407490
Halvfrost /Blank Alu 61409490
1 895 kr

Skärm i klarglas som kan vikas inåt när den inte används,
vilket frigör maximal golvyta.

ORIGINAL

TILLVAL
SKOGA NISCH DUBBEL

SKOGA NISCH DUBBEL

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används, vilket frigör maximal
golvyta.
120 Klarglas /Blank Alu
60200460
130 Klarglas /Blank AlU
60200465

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används, vilket frigör maximal
golvyta.
120 Frostglas /Blank Alu
60201460
130 Frostglas /Blank Alu
60201465
395 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

39

								
													 WC & Dusch -

Dusch- Svedbergs

40
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																		 Övrigt -

Innerdörrar - Starcenter
ORIGINAL

STARDÖRREN SLÄT
Vitlackerad

Karmar
och fode
r är vita,
montera
s med ra
k kapnin
g.

DÖRRTRYCKE
Inkl nyckelskylt eller WC-beslag

TILLVAL

SINGÖ

ÅLAND

BLIDÖ

FUNKIS VIT

Formpressad lätt spegeldörr med
3 speglar.
Vitmålad
695 kr/st

Formpressad lätt spegeldörr med
4 speglar.
Vitmålad
695 kr/st

Formpressad lätt spegeldörr med
spegel.
Vitmålad
695 kr/st

Massiv vit spegeldörr
Vitmålad
1 995 kr/st

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Skjutdörrsgarderob
ORIGINAL

ORIGINAL MED VIT FYLLNING
Ett bra förvaringssystem skapar ordning och gör plats för annat. Praktiskt utbyggbar inredning. Original består av bärlist, hängskena, stång, konsol
och trådhylla. Linnelösning består av 3 st korgar.

TILLVAL
SPEGEL KLARGLAS
995 kr/st
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																		 Övrigt -

Klädkammarinredning
ORIGINAL

INREDNING MED SPARRINGSKENA, HYLLA OCH
STÅNG
Praktiskt utbyggbar inredning. Original består av bärlist, hängskena,
stång, konsol och trådhylla. Linnelösning i klädkammare enligt bofakta

Hatthylla och Skohylla - Westroth
ORIGINAL

LOTTA HATTHYLLA VIT
Modern och snygg vitlackerad hatthylla med ett hyllplan av sträckmetal.
(Galgar ingår ej)
H: 220 mm D: 320 mm
Hatthylla enligt ritning

TILLVAL
LOTTA SKOHYLLA VIT
Stilren designad skohylla som passar bra in i hallen.
H: 220 mm D: 320 mm
600 mm
1 695 kr
800 mm
1 895 kr

ohylla levereras
Hatthylla och Sk
ar t
även i ek eller sv
+ 95 kr /st

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Högskåp - Ballingslöv
ORIGINAL

HARMONI VIT

LINNESKÅP

GARDEROB

Lucka i målad melamin

HG 715
Rostfritt borstat.
c/c 128 mm

Golv - Kährs eller likvärdigt
ORIGINAL

TILLVAL

EK 3-STAV

EK 2-STAV

Mattlackad trestavs ekparkett

Ek Verona eller likvärdig är en mattlackad tvåstavs ekparkett.
519 kr/m²

TILLVAL

VIT PIGMENTERAD EK 3-STAV

VITPIGMENTERAD ASK 3-STAV

Ek Limestone eller likvärdig är en vitpigmenterad,
mattlackad trestavs ekparkett.
2
599 kr/m

Ask Skagen eller likvärdig är en vitpigmenterad,
mattlackad trestavs askparkett.
2
429 kr/m

Övriga parkettgolv enligt offert.
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ORIGINAL

								
																	

Wallvision

KOSTNADSFRIA VAL

BOROSAN EASY-UP

BOROSAN EASY-UP

Borosan Easy-up tapet 38649

Den nya kollektionen Borosan
EasyUp från Boråstapeter är en
bred tapetkollektion som täcker
många stilar och smaker. Här har
du hela 60 olika tapeter i
tilltalande mönster och
färgställningar att välja mellan.

DECORAMA EASYUP
Med en generös blandning av
harmoniska, ljusa färger och
grafiskt tuffa mönster är
Decorama EasyUp tapeter en
kollektion för hemmets alla rum.
Passa på att ge din personliga stil
hemma en extra dimension med
ett nytt, fräscht helhetsintryck.

TILLVAL
MÅLAD KULÖR
NCS: valfritt

Kvadratmeter baseras på golvets yta.
Tex. är rummet 10 m2 stort inkluderas
det i första prisnivån.

0-18 m2
1 600 kr
18-30 m2
2 800 kr
30+ m2
4 000 kr

TAPETGRUPP 1

TAPETGRUPP 2

TAPETGRUPP 3

TAPETGRUPP 4

300-399 kr/rulle
0-10 m2
3 295 kr
10-18 m2
4 495 kr
18-30 m2
5 795 kr
30+ m2
Pris enligt offert

400-499 kr/rulle
0-10 m2
4 195 kr
10-18 m2
5 595 kr
18-30 m2
7 195 kr
30+ m2
Pris enligt offert

500-599 kr/rulle
0-10 m2
4 995 kr
10-18 m2
6 695 kr
18-30 m2
8 595 kr
30+ m2
Pris enligt offert

600-699 kr/rulle
0-10 m2
5 795 kr
10-18 m2
7 795 kr
18-30 m2
10 095 kr
30+ m2
Pris enligt offert

TAPETGRUPP 6

TAPETGRUPP 7

TAPETGRUPP 8

800-899 kr/rulle
0-10 m2
7 495 kr
10-18 m2
9 995 kr
18-30 m2
12 895 kr
30+ m2
Pris enligt offert

900-999 kr/rulle
0-10 m2
8 295 kr
10-18 m2
11 195 kr
18-30 m2
14 395 kr
30+ m2
Pris enligt offert

Över 1000 kr/rulle
Samt Fototapet
Pris enligt offert

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Tapeter -

TAPETGRUPP 5
700-799 kr/rulle
0-10 m2
6 695 kr
10-18 m2
8 895 kr
18-30 m2
11 495 kr
30+ m2
Pris enligt offert
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