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ANTECKNINGAR.
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Tillvalspaketen 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.

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. 

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.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR & VILLKOR.

Copyright Credentia AB 2021. 
Version: 15 juni 2021 4:22 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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KOMFORTVÄRME I BADRUM
Eldriven, Inklusive termostat.
 8 990 kr

 VÅTRUMSFÖRÄNDRINGAR

BRASKAMIN

 ELFÖRÄNDRINGAR
El & braskamin

DIMMER TILL BÄNKBELYSNING I KÖK
Dimmer med elektronisk trafo
 1 595 kr

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

bostadsfakta.

CONTURA 556:1 STYLE
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

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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Kök - standardpaket
KÖKSLUCKA

BISTRO VIT 
Slät, målad lucka i MDF med lätt 
avrundad kant.

BÄNKSKIVA

HG 715
Borstad metall.
c/c 128 mm

KÖKSBLANDARE

LAMINAT 2260
Tjocklek: 30 mm 
Rak kant

FRANKE SKX 621 - 80 CM
1160 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up. 

FRANKE SKX 651 - 60 CM
980 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up. 

Är din diskbänk 60 eller 80 cm?  
Se lägenhetsritning.

DISKBÄNK

HANDTAG

STÄNKSKYDD - KAKEL

VIT 30X60 
111277
Stående, matt

SWEA 1534F
Köksblandare med keramisk 
diskmaskinsavstängning, hög 
svängbar utloppspip och 
strålsamlare. Inbyggd spärr för 
begränsning av temperatur och 
flöde. 30 cm hög.
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Kök - det lilla tillvalspaketet
KÖKSLUCKA

BISTRO PÄRLGRÅ 
Slät, målad lucka i MDF med lätt 
avrundad kant.

BÄNKSKIVA

KÖKSBLANDARE

LAMINAT 2263
Tjocklek: 30 mm 
Rak kant

FRANKE SKX 621
1160 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up. 

FRANKE SKX 651
980 mm underlimmad diskbänk med Twist control och pop-up. 

Är din diskbänk 60 eller 80 cm?  
Se lägenhetsritning.

DISKBÄNK

STÄNKSKYDD - KAKEL

VIT 30X60 
111277
Stående, matt

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



7 Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

HG 105
Borstad metall.
c/c 128 mm

HANDTAG STÄNKSKYDD - KAKEL

DISKBÄNKSSKÅP
Diskbänksskåp med två utdrag-
bara lådor för en enkel källsorte-
ring.

PRISTILLÄGG

Priset avser hela tillvalspaketet 
”det lilla tillvalspaketet” på sidan 
6 och 7.

Lägenheter om 35 - 51 kvm:
 12 995 kr
Lägenheter om 52 - 75 kvm:
 17 995 kr
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Kök - det stora tillvalspaketet
KÖKSLUCKA

BISTRO PÄRLGRÅ 
Slät, målad lucka i MDF med lätt 
avrundad kant.

BÄNKSKIVA

HG 105
Borstad metall.
c/c 128 mm

KÖKSBLANDARE

KOMPOSITSTEN 
Lagoon
Tjocklek: 30 mm 
Rak kant

FRANKE MRX 210-50 TL
500 mm underlimmad diskho.

DISKBÄNK

HANDTAG

STÄNKSKYDD - KAKEL

VIT 30X60 
111277
Stående, matt

DISKBÄNKSSKÅP
Diskbänksskåp med två utdrag-
bara lådor för en enkel källsorte-
ring.

PRISTILLÄGG

INSPERA 3035F
Köksblandare med smart 
diskmaskinsavstängning och hög, 
svängbar utloppspip. 
Diskmaskinsventilen stänger 
automatiskt efter 4 eller 12 
timmar. 35 cm hög.

DISKBÄNKSSKÅP

Priset avser hela tillvalspaketet 
”det stor tillvalspaketet” på sidan 
8.

Lägenheter om 35 - 51 kvm:
 65 995 kr
Lägenheter om 52 - 75 kvm:
 75 995 kr
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 ORIGINAL 
Vitvaror - Standardpaket

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

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

EU611BEB2E
Enkel induktionshäll som 
passar bra för den vardagliga 
matlagningen. PowerBoost 
kan användas på en kokzon åt 
gången.

HB510ABV0S
Lyckas perfekt med bakningen på 
upp till tre plåtar samtidigt tack 
vare innovativ värmefördelning 
med 3D-varmluft Plus.

KS36VVWEP & GS36NVWFV
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.

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

KG36NVWEP
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.

Separat kyl & frys i lägenheter om 3 
rok. Kombinerad kyl/frys i 2 rok.
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KYL/FRYS
Vitvaror - Rostfria paketet 2 rum & kök

BF634LGS1
Mikrovågsugn med keramisk 
botten med en roterande 
antenn undertill som fördelar 
mikrovågorna jämnt. 

SX63H800BE
Helintegrerad diskmaskin med 14 
standardkuvert, Zeolite®-torkning, 
varioDrawer och toppkorg. Mycket 
tyst, endast 44 dB.

HB673GCS2S
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. 

KG36NVIEP
Kyl/frys i rostfritt EasyClean stål med nettovolym 324 l. 
HyperFresh-låda med fuktighetsreglering. Frysdel med NoFrost.

EX651FEC1E
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.

UGN & MIKRO

DISKMASKIN INDUKTIONSHÄLL

PRISTILLÄGG

Priset avser hela tillvalspaketet 
”Rostfria paketet 2 rum & kök” på 
sidan 10.

Lägenheter om 2 rum & kök:
 18 995 kr
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KYL & FRYS
Vitvaror - Rostfria paketet 3 rum & kök

BF634LGS1
Mikrovågsugn med keramisk 
botten med en roterande 
antenn undertill som fördelar 
mikrovågorna jämnt. 

SX63H800BE
Helintegrerad diskmaskin med 14 
standardkuvert, Zeolite®-torkning, 
varioDrawer och toppkorg. Mycket 
tyst, endast 44 dB.

HB673GCS2S
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. 

KS36VAIEP & GS36NAIFV
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.

EX651FEC1E
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.

UGN & MIKRO

DISKMASKIN INDUKTIONSHÄLL

PRISTILLÄGG

Priset avser hela tillvalspaketet 
”Rostfria paketet 3 rum & kök” på 
sidan 11.

Lägenheter om 3 rum & kök:
 21 995 kr
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KAKEL PÅ VÄGG

HÖRNDUSCH

Badrum - Standardpaket
KLINKER PÅ GOLV

KARNEVAL 
25X40 
Vit Matt 111126

LERHAMN 10X10
Grå   126132

 

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

DUSCHPAKET
Nova termostatblandare och 
Apollo duschset.

DUSCHPAKET

SAREK 60 VIT
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.

SPEGELSKÅP KOMMOD & TVÄTTSTÄLL

SKAPA UNDERDEL 
60X35 VIT
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.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

SWEA 1510F
Energi och vattenbesparande.
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KUSTGRANIT 15X15
Ljusgrå   124317

KAKEL PÅ VÄGG

HÖRNDUSCH

Badrum - Vita badrumspaketet
KLINKER PÅ GOLV

KARNEVAL 
25X40 
Vit Matt 111126

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

DUSCHPAKET
Nova termostatblandare och 
Apollo duschset.

DUSCHPAKET

SAREK 60 VIT
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.

SPEGELSKÅP KOMMOD & TVÄTTSTÄLL

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

SWEA 1510F
Energi och vattenbesparande.

FORMA SANS 60X45 
Med tvättställ Hav 5062 och 
integrerat handtag. 
Vit   A15626

PRISTILLÄGG

Priset avser hela tillvalspaketet 
”Vita badrumspaketet” på sidan 
13.

Lägenheter om 2 eller 3 rum & kök:
 5 900 kr
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KUSTGRANIT 15X15
Grå  124478

KAKEL PÅ VÄGG

HÖRNDUSCH

Badrum - Grå badrumspaketet
KLINKER PÅ GOLV

KARNEVAL 
25X40 
Vit Matt 111126

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

DUSCHPAKET

SPEGELSKÅP KOMMOD & TVÄTTSTÄLL

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE PRISTILLÄGG

Priset avser hela tillvalspaketet 
”Grå badrumspaketet” på sidan 
13.

Lägenheter om 2 eller 3 rum & kök:
 18 900 kr

SKURU 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. 
Skiffergrå  427060  

FORMA SANS 60X45 
Med tvättställ Hav 5062 och 
integrerat handtag. 
Skiffergrå  A870626 

SAFIRA 1011F
Extra hög vattenbesparande
blandare.

DUSCHPAKET NOVA 
MED TAKDUSCH
Termostatblandare Apollo med 
rund takdusch och handdusch. 
Vred med temperaturbegränsning 
och kontroll för ecoflöde. 
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HANDDUKSTORK

Övriga tillval
KLARGLASSPEGEL PÅ SKJUTDÖRR I HALL

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

SPEGEL KLARGLAS
 Byt ut dina två vita skjutdörrar i hallen till klarglasspegel.
 1 990 kr

BADKAR M. SKÄRMVÄGG

BADKAR I AKRYL MED EN SKÄRMVÄGG I GLAS
Ett litet och praktiskt badkar med rejält duschutrymme. 
Perfekt för dig som både vill kunna bada och duscha. Till badkaret ingår 
en skärmvägg i glas som monteras vid badkarets bredaste del. Skärm-
väggen går att vika in när duschen inte används. Vid val av badkar utgår 
hörndusch i valt badrumspaket.
160 cm + skärmväg i klarglas 85
 12 695  kr 

TAPETER

BOROSAN EU & 
DECORAMA EU
Lägenhetens rum klär vi med 
tapeter. Du kan välja fritt från 
kollektionerna Borosan Easyup 20 
och Decorama Easyup 2019 från 
Boråstapeter utan kostnad, eller 
välja vår standardtapet Borosan 
EU 38649, en ljus tapet i en svag 
ton av grått.




