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ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Inredningsval samt projekteringsändringar är
endast gällande för Credentia nyproduktion
2017.
Angivna priser i prislistan avser leverans
av vara eller material, arbetskostnad samt
mervärdesskatt vid prislistans upprättande (25
%).
Priserna avser skillnaden mellan
standardutförande och tillval.
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.

Beställning av inredningsval skall, för
att vara giltig, alltid på därför avsett
dokument undertecknas av den blivande
bostadsrättsinnehavaren och entreprenören.
Beställningen skall, för att gälla, ske före angiven
senaste dag för beställning av inredningsval,
så att erforderliga materialbeställningar och
leveranser kan ske på planerat sätt utan
produktionsstörning. Senare beställningar, om
de med hänsyn till det aktuella produktionsläget
kan utföras, kan medföra att ett högre pris måste
uttagas.

Arbeten, som enligt entreprenadkontraktet
mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören
skall utföras av entreprenören, 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.

Copyright Credentia AB 2016.
Version: 29 december 2016 12:28 em Inredningsvalskatalog 2017
Foto: Copyright Credentia AB 2016.
Foto: iStockphoto, Svedbergs, Ballingslöv, Boråstapeter, wallvision, BSH, Centro, Contura, Intra, Franke, Oras, Elfa, Starcenter och Bildarkivet.se
Illustrationer och fotografier är idébilder och kan avvika från verkligheten.
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VILLKOR INREDNINGSVAL
Inredningsvalen skall vara färdigställda
och tillgängliga för slutbesiktning vid den
tidpunkt som för lägenheten kommer att
fastställas som slutbesiktningstidpunkt
enligt bostadsrättsföreningens avtal med
entreprenören.
Detta gäller ej för vitvaror, vilka monteras innan
inflytt.
Den blivande bostadsrättsinnehavaren kommer
att kallas till slutbesiktning för att då beredas
tillfälle att besiktiga de aktuella inredningsvalen.
Skulle artiklar ur prislistan vara utgångna
eller försenade skall den blivande
bostadsrättsinnehavaren välja alternativ i
prislistan och motsvarande priskorrigering
föras. Bostadsrättsinnehavaren äger inte rätt att
påfordra ändringar eller annat tillägg utöver vad
som framgår av prislistan.
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 expeditionskostnad på 600
kronor vid varje ändring eller komplettering.
Vid beställning av ändring eller komplettering
efter stoppdatum, om sådan tillgodoses, äger
entreprenören, utöver expeditionskostnad och
gällande prislista, även rätt att erhålla ersättning
för merkostnader uppkomna p.g.a. den sena
beställningen.
Eventuella tillval faktureras ca en månad innan
inflyttning och ska vara betalda innan tillträde
ges till lägenheten.
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. Du
skall kunna styrka betalningen med kvitto eller
likvärdigt. Det är viktigt att fakturanummer,
bostadsrättsföreningens namn samt
lägenhetsnummer 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.
Om nu gällande mervärdesskatt ändras
eller andra statliga och kommunala pålagor
tillkommer eller ändras skall motsvarande
kostnadsreglering ske.
Vid den blivande bostadsrättsinnehavarens
önskemål levereras lösa garderober i enlighet
med tecknat inredningsval. Den blivande
bostadsrättsinnehavaren är införstådd med och
tar det fulla ansvaret för att garderoberna, innan
dessa på något sätt tas i bruk, förankras i vägg
på ett fackmannamässigt sätt.
Entreprenören äger rätt att utan den blivande
bostadsrättsinnehavarens godkännande överlåta
detta avtal till annat bolag.

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Stopptid 1

Projekteringsändringar
Byggförändringar
Förstärkning av
mellanvägg

Från golv till tak med plywood på
en sida av väggen.
600 kr/lpm

Ljudisolering av
mellanvägg

Från golv till tak med mineralull.
500 kr/lpm

Tillvalsvägg

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

Frånvalsvägg

Tillvalsdörr

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

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

Våtrumsförändringar
Nedsänkt innertak

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

Spotlights - halogen

Installeras i nedsänkt innertak
inklusive dimmer.
4 st spotlights
7 900 kr
6 st spotlights
11 200 kr
8 st spotlights
14 900 kr
Placering av spotlights
enligt upprättad ritning.

Spotlights - LED

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

Elförändringar
El till vitrinskåp i kök

Framdragning av el inklusive
strömbrytare på vägg exklusive
belysningsarmatur och vitrinskåp.
2 595 kr

Dimmer bänkbelysning i kök
Dimmer med elektronisk trafo
1 595 kr
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Eluttag på lättvägg

2-vägsuttag på befintlig
gruppsäkring.
1 995 kr
2-vägsuttag på egen
gruppsäkring.
2 995 kr
Lamputtag på vägg
2 495 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Multimediauttag

Multimediauttag på mellanvägg
Rj 2x45
2 495 kr

Dimmer till lamputtag

Dimmer med elektronisk trafo
1 995 kr

Timerfunktion till hörnbox

Hörnbox i kök förses med timmer
(eluttag under väggskåp)
1 995 kr

Braskamin - Eldabutiken
Tillval

Stopptid 1

Contura 556:1 style

Scanspis 68-12

Jötul F 371 Advance

Elipsformad kamin med sidoglas,
öppen sockel och dekorlister och
handtag i aluminium.
Golvskydd i glas.
92 990 kr

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

Jötul F 481 hörn

Contura 510:2 style hörn

Scanspis 83-1 vit hörn

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

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

Kaminen har effektivare
brännkammare och även längre,
mer integrerade handtag som inte
blir varma.
Golvskydd i glas.
85 490 kr

Jötul FS 74

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

Cylindrisk kamin med stor glasdörr
som ger god insyn till lågorna.
Golvskydd i glas.
90 990 kr

Att välja till braskamin är endast möjligt i lägenheter där det är redovisat i bostadsfakta.
Placering av braskamin utförs enligt ritning.
Credentia ansvarar ej för eventuella framtida eldningsförbud.
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Alcro & Wallvision
Original

Kostnadsfria val

Målat vitt

Decorama Easy-Up

Målat och tapet

Nordsjövit.
Att leva i ett hem där ljusa vita naturnära kulörer utgör basen är enkelt.
Det är vackert, smakfullt och lätt att kombinera med andra accentfärger

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.

Borosan Easy-Up

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.

Tillval
Eco White Light

Här hittar du mönstrade tapeter
som fängslar, skimrar, blänker,
leker med skuggor och i vissa fall
till och med sneglar bakåt i tiden.
För att hitta rätt känsla och mix i
kollektionen har vi dels letat upp
och moderniserat gamla favoriter,
men också lyft fram mer oväntade,
färgade mönster och klätt dem i
renaste vitt.

Målad kulör
0-11 m2
3 199 kr
11-17 m2
4 795 kr
17-30 m2
6 390 kr 		

Glans 5
NCS: valfritt
0-18 m2
1 600 kr
18-30 m2
2 800 kr
30+ m2
4 000 kr

m2 avser golvytan

Jubileum

Här är kollektionen med våra mesta storsäljare från 1905 ända fram
till idag. Sprungna ur bland annat sekelskiftets nationalromantik, 50-talets färgstarka framtidsoptimism och de varma och livliga
mönster vi fick på köpet när den franska vågen svepte över Sverige på
80-talet. Här kan du bläddra bland alla tiders tapeter varsamt
framplockade ur vårt arkiv och uppdaterade i nya moderna
färgställningar som passar in i ditt liv här och nu.

0-11 m2
3 999 kr
11-17 m2
5 595 kr
17-30 m2
7 190 kr
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Tillval
Everyday Life

A Vintage Book
0-11 m2
3 199 kr
11-17 m2
4 795 kr
17-30 m2
6 390 kr

Collected Memories

Ett hem är till för att minnas och
drömma i. Med det klassiskt
rustika för ögonen har vi skapat
en tapetkollektion inspirerad
av tidlösa uttryck världen över,
med inslag av modern romantik
och ett tydligt avstamp i vårt
skandinaviska arv.

0-11 m2
3 199 kr
11-17 m2
4 795 kr
17-30 m2
6 390 kr

Dyk in i romantiken. Plocka
fram dina vackraste minnen, ditt
arvegods och låt kärleken till
det nostalgiskt poetiska ta över
hemma. A Vintage Book är en
samling tapeter för dig som vill ha
ett hem där livets ljuvligheter får
ta plats.

Wallpappers by
Scandinavian designers

Wallpapers by Scandinavian
designers är en unik kollektion
där vi sätter skandinaviska
designklassiker på väggarna.
Tolv samlade utmärkande
originalmönster från 1950-talets
främsta formgivare.

Prov

0-11 m2
3 999 kr
11-17 m2
5 595 kr
17-30 m2
7 190 kr

Målat och tapet

Växter har alltid varit på tapeten
i svenskarnas hem. Redan på
1800-talet pryddes våra väggar
av en naturnära och lättskött
flora. I Silhouette har vi fångat
både försommarljuset och
hundkäxen längs landsvägarna.
Det mjuka och skandinaviskt
blomstrande mönstret med
effekter i relief skapar skuggspel
och djup

0-11 m2
4 799 kr
11-17 m2
6 395 kr
17-30 m2
7 990 kr

tape

Marstrand

tsera
www och hitt
a din
.bora
s
www tapeter. favorit p
se
å
.eco
.se

Marstrand med New England tapeter är ett saltstänkt möte mellan
västkust och östkust. Här blandas klassiskt marina ränder och nautiska
element med inslag av välbekant symbolik. Alla tapeterna är gjorda
för att vara lättillgängliga, lättplacerade och lättälskade så att du utan
svårighet ska kunna skapa dina egna marina rum.

0-11 m2
4 799 kr
11-17 m2
6 395 kr
17-30 m2
7 990 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Kök

Köksluckor - Ballingslöv
Tillval

Original
Solid vit

Målad lucka i MDF med svagt
avrundade kanter.

Solid målad lucka

I färgerna
Pärlgrå, mörgrå, gräddvit, lindblomsgrön, ostronbeige, peppargrå, petroleumblå, pärlgrå, svart
samt åskmolnsblå

Tillval
Birka prisgrupp 4

En målad 19 mm MDF lucka med
mjukt rundade kanter.
Finns i färgerna
Vit, pärlgrå, mörgrå, gräddvit,
lindblomsgrön, ostronbeige,
peppargrå, petroleumblå, pärlgrå,
svart samt åskmolnsblå

Metro prisgrupp 5

Slät fanerad lucka med svagt avrundade kanter i massivt trä.
Luckan är i liggande faner, 19 mm
lucka med kantlist i massivt trä.
Finns i färgerna
Ask vitmålad, ask vitpigmenterad,
ek grålasyr, ek natur, ek svartbets,
ek vitlasur samt ek vitpigment

Studio prisgrupp 5

Målad lucka med ramstycke i
återhållsam form. Luckans spegel
är helt slät.
Finns i färgerna
Vit, brun, chiliröd, gräddvit, lindblomsgrön, mörkgrå, oli, orange,
ostronbeige, peppargrå, petroleumblå, pärlgrå, sandbeige, svart samt
åskmolnsblå
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Köksluckor - Ballingslöv
Tillval
Meny prisgrupp 6

Lucka med ram och spegel.
Frästa profiler på ram och lådfronter.
Finns i färgerna
Vit, pärlgrå, mörgrå, gräddvit,
lindblomsgrön, ostronbeige,
peppargrå, petroleumblå, pärlgrå,
svart samt åskmolnsblå

Kök

Birka prisgrupp 7

En 22 mm massiv trä lucka med
mjukt rundade kanter.
Finns i
Ek natur, ek svartbets samt ek
vitpigment

Grand prisgrupp 8

Lucka med ram och spegel.
Frästa profiler på ram och lådfronter.
Finns i
Ek lasyr, ek grålasyr, ek natur samt
ek vitpigment

Tillvalsluckor nedan är endast ett urval av luckor i respektive prisgrupper.
Besök gärna leverantörens hemsida för att se hela sortimentet
www.ballingslov.se
För pris per prisgrupp i ditt kök
se separat prislista för respektive projekt

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

11

Kök

Beslag - Ballingslöv
Original
HG 715

Rostfritt borstat.
c/c 128 mm

Tillval
HG218

HG501 och RK 501

HG723

HG830

Matt metall
c/c 128 mm
595 kr

Antikbehandlad metall
c/c 128 mm
595 kr

Rostfritt
c/c 128 mm och Knopp
995 kr

Rostfritt
c/c 128 mm
595 kr

HG558

HG756

HG550

HG739

HG460

HG611

HG640

HG570

Matt metall
c/c 128 mm
595 kr

Rostfritt stål
c/c 128 mm
595 kr

Krom med natur läder
c/c 128 mm
1 995 kr

Rostfritt
c/c 128 mm
995 kr

Matt metall
c/c 128 mm
595 kr

Matt metall
c/c 128 mm
995 kr

Borstad metall,
c/c 96 mm
995 kr

Rostfritt stål med brunt läder
c/c 160 mm
2 195 kr

HG140

Rostfritt
c/c 128
995 kr
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Priser för beslagen gäller för hela köket

Många av våra handtag kan levereras med andra c/c mått
Pris enligt offert.

Bänkskivor - Ballingslöv
Kostnadsfria val

Original
Laminat 6424
Tjocklek: 30 mm
Rak kant

Laminat 746

Tjocklek: 30 mm, rak kant

Laminat 6247

Tjocklek: 30 mm, rak kant

Kök

Tillval
Laminat 7478

Laminat 3326

Laminat 5152

Laminat 5151

Laminat 4517

Laminat 4511

Laminat 274

Laminat 6696

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Laminat 6696

Övriga bänkskivor

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Massivt trä, granit, kompositsten,
corian, kompaktlaminat,
terazzo och betong samt keramik
och dekton enligt offert

Laminat 4101

Tjocklek: 30 mm
Rak kant
995 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Kök

Diskbänk - Intra & Franke
Original

Kostnadsfritt val

SKX 621

AHBX14

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.

Heltäckande diskbänk med två stora lådor och avrinningsplan.

Tillval

SKX620

Twist control och pop-up.
Vrid- eller upplyftsreglage till lådans korgventil.
Diskvattnet kan släppas ut utan att sticka ned handen
1 490 kr

FR97D

Underlimmad med lyftventiler, sköljlåda och diskmedelspump.
8 690 kr

FR78SXH

Med en riktigt stor låda och en liten. De strama linjerna och de
avrundade hörnen ger ett modernt, men harmoniskt uttryck. Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och renssil i den stora lådan och
manuell korgventil i den lilla. Vattenlås, diskmedelspump och rensskål i
svart plast ingår.
7 390 kr

SNX221

Underlimmad med upplyftsventil, bräddavlopp och renssil i den stora
lådan och manuell korgventil i den lilla.
Vattenlås, diskmedelspump och rensskål i svart plast ingår.
5 290 kr
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Diskbänk - Intra & Franke
Original

Kostnadsfritt val

SKX 651

AHBX12

Heltäckande diskbänk med två lådor och avrinningsplan.

Kök

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

Tillval

FR60SH

FR60SX

FR97SX

SNX251

Med stor och liten låda. De strama linjerna och de avrundade hörnen
ger ett modernt, men harmoniskt uttryck. Levereras med upplyftsventil,
bräddavlopp och renssil i den stora lådan och manuell korgventil i den
lilla. Vattenlås, diskmedelspump och rensskål i svart plast ingår.
10 990 kr

Underlimmad med lyftventiler, sköljlåda och diskmedelspump.
7 290 kr

Med en riktigt stor låda. De strama linjerna och de avrundade hörnen
ger ett modernt, men harmoniskt uttryck. Levereras med upplyftsventil,
bräddavlopp, renssil och vattenlås. Diskmedelspump och rensskål i svart
plast ingår.
6 090 kr

Underlimmad med upplyftsventil, bräddavlopp och renssil i den stora
lådan och manuell korgventil i den lilla.
Vattenlås, diskmedelspump och rensskål i svart plast ingår.
10 990 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Kök

Diskbänksblandare - Oras
Original
Swea 1539 FG

Med hög pip och avstängning för diskmaskin.

Tillval
Vienda 1739F

Optima 2734F

Aventa 5932F

Optima 2727F

Köksblandare med
diskmaskinsavstängning och
hög pip.
1 495 kr

Köksblandare med
diskmaskinsventil och utdragbar
handdusch.
4 295 kr
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Köksblandare med smart
elektronisk diskmaskinsventil,
en användarvänlig spak som är
enkel att greppa samt hög pip.
1 295 kr

Köksblandare med
användarvänliga vred för kallt
och varmt vatten som är enkla
att greppa, beröringsfri funktion,
temperaturdisplay med
varnings-indikering för hett vatten,
hög pip och smart
diskmaskinsavstängning.
4 495 kr

Kakel i kök - Centro
Original

Kostnadsfria val
Vit 30x60

WAAV4104
C1, 30x60, Stående, matt

Mörkgrå 20x40 111612
Ljusgrå 20x40 111611
Vit 20x40 111174

Vit 15x15 111151
Square, blank

Modern penslad, matt

Kök

Tillval
New York, 13x39,6

Bianco 111493
Nero 111496
Sisal 111589
Lino 111495
795 kr/m2

Mosaik marmor mix 1,5x1,5

New York, 13x13

Bianco 111465
Nero 111500
Bianco 111465
Nero 111500
795 kr/m2

Porslinsglasyr 20x60

Emperador 131092
Carrara 131091
Nero 131093
1 795 kr/m2

Vit 111443
Benvit 111402
Ljusgrå 111400
Mörkgrå 111603
329 kr/m2

Biselado 10x20

Centro Carrara 30x60

Svart 111405
Ljusgrå 111383
Vit 111246

Blank rect. 124845
1 095 kr/m2

449 kr/m2

Rock 10x30

Nero 124624
Brown 124634
Grigio 124513
Bianco 121612
219 kr/m2
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Kök

Spiskåpa - Franke
Original
392-10 60 cm Vit

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

Tillval

Opal 762-10 60 cm Rostfri

Stil 782-10 60 cm Rostfri

Tender 722-10 60 cm Rostfri

Inklusive originalkakel och
anpassning

Inklusive originalkakel och
anpassning

Inklusive originalkakel och
anpassning

Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
6 490 kr

Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
6 790 kr

Belysning: 2x20W halogen
Brytare: Touchkontroll
6 490 kr

Anpassning för väggmonterad kåpa

Vid tillval av väggmonterad kåpa så ingår anpassning. Öppning för kåpan ökas med 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

Kök

KS36VNW30 & GS36NVW30

Kylskåp A++ hyperFresh-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 A++
Med en extra stor fryslåda, elektornisk temperaturstyrning

KG36NVW35

Kyl/frys A++ NoFrost
MultiAirflow-System, för en snabbare nedkylning av maten
Integrerat vertikalt handtag, Akustiskt dörrlarm
Se temperaturen på LED-panelen.
LED-belysning med soft start, i kyldelen

SN65L034EU

HF15M264

Helintegrerad Diskmaskin
Diskmaskin med energiklass A++
och varioSpeed för upp till 50 %
kortare disktid.
Med infoLight

Mikrovågsugn
Roterande glastallrik
Digital display för enkel och intuitiv
användning.

EU611BEB2E

HB20AB212S

Den senaste induktionstekniken
gör matlagningen snabbare,
smidigare och säkrare.
Med touchControl kan kokzoner
aktiveras och ställas in med ett
enda fingertryck.

Ugn med innovativ 3D-varmluft
Plus sparar tid och plats eftersom
den bakar på en, två eller tre
bakplåtar samtidigt.
Lyckas perfekt med bakningen på
upp till tre plåtar samtidigt tack
vare innovativ värmefördelning
med 3D-varmluft Plus.
Energiklass A för effektiv stekning
och bakning

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

Kök

Tillval

HB675GIW1S - Svart/rostfri & HB672GCW1S - Vit/rostfri

A+ Inbyggnadsugn med 4D-varmluft baka på vilken nivå som helst med
ett bra resultat alltid. TFT Display som är lättläst från alla håll.
ActiveClean bekväm rengöring med automatisk system.
Mjuk öppning och stängning av ugnsluckan.
6 190 kr

BF634LGS1 - Svart/rostfri & BF634LGW1 - Vit/rostfri

Mikrovågsugn med en Ugnsvolym: 21 l
Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar
mikrovågorna jämnt.
TFT-Display med klartext, TouchControl och LED-belysning.
2 190 kr

SN66P082EU

Helintegrerad Diskmaskin
Energieffektivitetsklass: A+++
TimeLight projicerar resttid och programstatus, 14 standardkuvert,
Zeolite®-torkning, mycket tyst, endast 44dB.
3 590 kr

EX651FEC1E

Induktionshäll.
Flexibel matlagning med de innovativa flexInduktion-zonerna och de 2
traditionella kokzonerna. TouchSlider gör det enkelt att ställa in eller
ändra temperatur med ett enda fingertryck.
PowerBoost-funktion för alla induktionszoner. Äggklocka.
5 090 kr
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Kyl & Frys samt kyl/frys - Siemens
Tillval

Kök

KS36VAW31 & GS36NAW31

KI81RAD30 & GI81NAC30

GS36NAI31 & KS36VAI31

KI86NHD30

Kylskåp A++
HydroFresh- Temperaturstyrning med TouchControl.
NoFrost-frysskåp med A++ VarioZone, LED-belysning,
FreshSense jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi.
2 890 kr

Rostfritt stål EasyClean Kylskåp A++
HydroFresh låda håller frukt och grönt fräscha upp till dubbelt så länge,
temperaturstyrning med TouchControl
NoFrost-frysskåp med A++ VarioZone, LED-belysning,
FreshSense jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi.
4 990 kr

Intregrerad Frys med NoFrost A++
SoftClose, Bigbox och Multilarmsystem
Intregrerad Kylskåp med A++
HydroFresh-låda med reglerbar luftfuktighet, EasyAccess utdragbara
glashyllor, SoftClose dörrar
11 990 kr

Intregrerat kylskåp med A++,
HydroFresh, LowFrost, VarioShelf
EasyAccess hyllor
6 990 kr

KG36NVI35

Rostfri kyl/frys
CoolBox, CrisperBox,
Kylskåp med A++
Frysdel med NoFrost.
2 990 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Vitvaror - NEFF

Kök

Tillval

T56TS51N0

Induktionshäll, Twistpad® 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
alternativ kyl/frys
29 995 kr

C17GR00N0

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

B58VT68N0

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

Twistpad®

TwistPad® är en unik funktion som ger dig full kontroll över din häll –
med en enda knapp. En magnetisk en-knapps-funktion som styr alla
kokzoner enkelt och bekvämt. TwistPad® gör matlagningen till ett rent
nöje. Vicka för att välja kokzon, vrid för att höja eller sänka värmen,
precist och sekund-snabbt. Med ett enkelt handgrepp lossar du TwistPad® från hällen och får en helt slät yta att torka av. Det är också en
trygg och säker lösning, då du enkelt plockar bort TwistPad® när maten
är klar

Slide and Hide®
S51M68X6EU

Helintegrerad Diskmaskin
Energieffektivitetsklass: A+++
Zeolith®-torkning med
Torkeffektivitetsklass: A
TimeLight och EmotionLight.
14 standardkuvert,
3 specialfunktioner
Shine and Dry, IntensivZon &
VarioSpeedPlus
Efficientsilentdrive endast 44dB.
Auto All-in-1; automatisk
anpassning till diskmedeltyp
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I en ugn med Slide and Hide® kan ugnsluckan skjutas in helt under
ugnen för att ge mer plats för din matlagning. Ugnsluckan glider lätt
och smidigt på dämpade skenor. Tack vare det roterande luckhandtaget
Slide® kan du behålla samma grepp under hela rörelsen. Om du vill
använda luckan som avställningsyta eller droppskydd låter du bara bli
att skjuta in den. Insidan är helt i glas och är föredömligt lätt att hålla
ren. En smart specialfunktion som bara finns på ugnar från Neff.

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.

Vitvaror - NEFF
Tillval

Kök

GS7343I30

Rostfritt stål EasyClean
Energieffektivitetsklass: A++
LED-belysning, NoFrost,
EasyOpen ventil som underlättar
öppnandet av dörren.

KS8348I30

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

K5885X4

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

FullTouch display

Den innovativa och revolutionerande FullTouch Control®-displayen sätter en ny standard för snabb navigering tack vare enkel, exakt manövrering
med en lätt fingertryckning. Den högupplösta TFT-displayen i färg erbjuder största bekvämlighet när du använder din ugn.

NeffLight

Ugnens LED-lampa lyser upp till och med det mörkaste hörnet i ugnen. En speciell prisma i ugnsluckan fördelar ljuset jämnt på alla nivåer, utan att
blända. NeffLight® finns endast hos Neff.

Pyrolytisk rengöring

Slipp lägga tid på rengöring! Rester från bakning, grillning och stekning förvandlas till aska under hög
ugnen med en fuktig trasa

temperatur. Efteråt torkar du enkelt ur

ComfortFlex

Neffs utdragbara skenor är flexibla och bekväma att använda. Dessutom är de lätta att flytta och placera på den nivå du vill i ugnen. Du tar enkelt
ut bakplåtar och galler ur din ugn precis som med vanliga teleskopskenor, men den nya designen på ComfortFlex gör att du nu kan greppa plåten
eller gallret från sidan. Det innebär ökad säkerhet, eftersom du kan hålla dem som en bricka

Zeolite

Zeolite är en naturlig mineral med enastående förmåga att absorbera fuktig luft och omvandla den till värme. Detta ökar energieffektiviteten vid
torkning och genererar ett bättre resultat på kortare tid!

TimeLight och EmotionLight

På golvet framför diskmaskinen ser du tid och programval i form av en lysande projektion - och det spelar ingen roll vilken typ av köksgolv du har TimeLight håller dig informerad och EmotionLight med en behaglig vit belysning som tänds i maskinen när du öppnar luckan.

CircoTherm

Ett varmluftsystem som låter dig tillaga mat på fyra nivåer utan att råvarorna överför smak och arom till varandra.’

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

23

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
Grå
495 kr/st
Ljus ek
795 kr/st
Svart ek
795 kr/st

Bänkskiva

WC/Dusch/Tvätt

Djup 63 cm
Original i vit laminat
Finns även som tillval i färgerna
ljusgrå, mörkgrå och svart
195 :-

Kombimaskin - Siemens
Original & Tillval
WD15H540DN

Kapacitet: Tvätt 7 kg, Tork 4 Kg
4 kg non-stop
Belysning i trumman
Lägre vattenförbrukning med airCondensation teknik,
torkar med kall luft istället för med vatten.
ActiveSteam tar automatiskt bort skrynklor och lukt.
Fläckborttagningsprogram för 6 olika fläcktyper.
SpeedPerfect för perfekt tvättresultat 65 % snabbare.
Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att tvätten krymper när den
torkas.
Trummans volym är 56 l
Vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i standardprogram
995 kr

Kombimaskin alternativt Tvätt och Tumlare
enligt ritning.
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Tvätt och Tumlare - Siemens
Original
WM 14N2O7DN

WT 43H007DN

WM 16W468DN

WT 47W568DN

WMH4Y8S9DN

WT4HY749DN

Kapacitet: 7 kg
LED-display med touchControl
VarioPerfect - tids- eller
energioptimering av program med
perfekt resultat
Energiklass: A+++-10%

Kapacitet: 7 kg
Stor display som gör tvättning
enkelt och bekvämt.
Värmepumpstumlare A+

Kapacitet: 8 kg
iQdrive: energisnål och tyst
motorteknologi, Specialprogram:
Syntet special, urpumpning,
Outdoor/Impregnering, Skjortor,
Supersnabb 15, Mix, sköljning/
centrifugering, Hygien, Ylle-/
handtvätt, Fintvätt/Siden.
Tvättmaskin A+++ -30%
2 190 kr

Kapacitet: 8 kg
Självrengörande kondensor,
AutoDry, elektronisk fuktavkänning
ESpecialprogram: Ylle finish, Mix,
Outdoor, Handdukar, Tidsprogram
kallt, Tidsprogram varmt,
Underkläder, Supersnabb 40,
Skjortor, AntiVibration Design ökad
stabilitet och tystare gång.
Värmepumpstumlare A++
2 090 kr

Kapacitet: 9 kg
I-Dos: automatisk dosering av
flytande tvättmedel.
Högupplöst TFT-display för enkel
navigering, visar även tvättmängd
och doseringsrekommendation.
WaterPerfect Plus: avancerat
system för resurssnål
vattenförbrukning.
Tvättmaskin A+++ - 30%
4 695 kr

Kapacitet: 9 kg
Självrengörande kondensor,
Autodry, ActiveAir, AntiVibration
design ökad stabilitet och tystare
gång.
Home Connect trådlös
fjärrstyrning via smartphone eller
surfplatta
3 395 kr

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

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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WC/Dusch/Tvätt

Tillval

WC/Dusch/Tvätt

Kakel på vägg - Centro
Original

Kostnadsfria val
Karneval 25x40
Vit Matt 105901

Karneval 20x30
Vit Matt 106117

Karneval 20x30
Vit Blank 106116

Tillval
New York, 13x39,6

New York, 13x13

Bianco 111493
Nero 111496
Sisal 111589
Lino 111495
795 kr/m2

Bianco 111465
Nero 111500
Sisal 111476
Lino 111474

Norrvik 30x60

Mosaik marmor mix 1,5x1,5

Svart 125218
Grå 125216
Vit 125212
439 kr/m2

Himmel 25x50

Grå 111651
Ljusgrå 111652
Vitgrå 111653
195 kr/m2

795 kr/m2

Emperador 131092
Carrara 131091
Nero 131093
1 795 kr/m2

Alla mått är i cm
Kakel och klinker säljs per hel m2
Vid bård eller pelare
tillkommer spackling för hela väggen
495 kr/m2

Fogfärgen är ljusgrå
Övriga färger 595 kr
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Klinker på golv - Centro
Original

Kostnadsfria val
Stockholm 10x10
Grå 121171

Svart 121097

Brun 121095

Beige 121096

Kustgranit, 15x15

Täljsten 10x10

Härjedalen 15x15

Hexagon Bas 14,2x16,4

Svart 124476
Vit 124318
Grå 124478
Ljusgrå 124317
495 kr/m2

Grå 12843
Vit 124891
Svart 124904
649 kr/m2

WC/Dusch/Tvätt

Tillval
Mörkgrå 125227
Ljusgrå 125225
319 kr/m2

Grå 125452
Svart 125419
Vit 125453
895 kr/m2

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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WC/Dusch/Tvätt

Beslag - Svedbergs
Original
Pappershållare A03 Krom

Toalettpappershållare i polerad krom.

Tvåkrok A02 Krom

1 st 2-krokar för handdukar i polerad krom.

Fyrkrok A04 Krom

1 st 4-krokar för handdukar i polerad krom.

Toalettstol - Ahlsell & Svedbergs
Original

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

WC 90460 Rimless Glasbox

Utan spolkant för renare och mer
hygienisk WC-stol. Lätt att rengöra
och mjukstängande sits
• Glas/aluminium
• Färg: Vit eller Svart
• Sitthöjd: 43 cm
9 995 kr
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Hörndusch - Svedbergs
Kostnadsfritt val

Delta Hörndusch Halvrund 90x90

Forsa skärmvägg 90 med duschstång 80

Består av två öppningsbara dörrar med transparent tätningslist i nederkant. Dörrarna kan vikas inåt när duschen inte används, vilket frigör
maximal golvyta. Tröskelfri - handikappvänlig. Härdat säkerhetsglas 6
mm, Svensktillverkad.
Matt alu / Klarglas

WC/Dusch/Tvätt

Original

Komplett med draperistång, golvfäste och transparent tätningslist mot
golv. Härdat säkerhetsglas 6 mm, Svensktillverkad.
Frostglas/Matt Aluminium 6127390
Rökglas/Svart 6129290
Klarglas/Matt Aluminium 6128390

Tillval
Forsa Hörndusch Halvrund

Består av två öppningsbara
dörrar med transparent tätningslist
i nederkant. Dörrarna kan vikas
inåt när duschen inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Tröskelfri - handikappvänlig.
Härdat säkerhetsglas 6 mm,
Svensktillverkad.
Mattalu/Frost 60683992
595 kr
Svart/Rök 60692992
595 kr

Forsa Hörndusch Rak

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

180° Hörndusch

Består av två öppningsbara dörrar
med magnetlist.
Dörrar kan vikas inåt när duschen
inte används men begränsas av
blandaren.
En annan smart finess är att dörrarna är självstängande de sista
centimetrarna.
Tröskelfri och handikappvänlig,
härdat säkerhetsglas 8mm.
De stora glasytorna ger luft och
rymd.
Duschen är svensktillverkad.
Klarglas 656790
9 995 kr
Rökglas 656990
12 995 kr

Mattalu/Klarglas 60573992
895 kr
Mattalu/Frost 60583992
895 kr
Svart/Rök 60592992
895 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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WC/Dusch/Tvätt

Badkar - Svedbergs
Tillval

Badkar med tassar

Forsa Skärmvägg till Bad

Classic badkar med kromade tassar 59400+5941+98594
4 495 kr

85 Vit/Klarglas 61073852
2 695 kr
85 Matt aluminium/Frost 61083852
2 695 kr
85 Svart/Rök 61092852
2 695 kr

Badkar classic bekvämt och snyggt badkar i klassisk design med tassar.
Den lite högre kortsidan ger ett skönt stöd för ryggen

Akrylbadkar Z1600 (V/H)

Duschbadkar i Akryl.
Ett litet och praktiskt badkar med rejält duschutrymme.
Perfekt för dig som både vill kunna bada och duscha.
8 495 kr

Forsa Hörndusch till Bad

Består av två öppningsbara dörrar med transparent tätningslist mot
badkarskanten
85x85 Vit/Klarglas 61173882
85x85 Matt aluminium/Frost 61183882
85x85 Svart/Rök 61192882
4 995 kr
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Består av en öppningsbar dörr med transparent tätningslist mot
badkarskanten.

Badkar - Nordhem
Tillval
Duschbadkar solvik i Nordurit

Solvik erbjuder både en skön badupplevelse och en utmärkt
duschkomfort. Den ena sidan av badkaret har en mjuk rygglutning för
avslappnande bad medan den andra, bredare sidan har en rak kant för
extra duschutrymme.
Bad
karet finns i längderna 150 och 170 centimeter och båda storlekarna
har samma utomordentliga duschyta.
Inkl L-panel, duschvägg solvik i klarglas & badkarskudde
23 995 kr

WC/Dusch/Tvätt

Dubbelbadkar Saltholmen

Populära Saltholmen har ett minimalistiskt formspråk med en nyskapande enkel design.
Men bakom ett enkelt yttre gömmer sig möjligheternas badkar med dubbelsidig rygglutning,
frontpanel eller L-panel och i konstruktionsförstärkaren Nordurit.
1800x800 mm
Saltholmen kan även kompletteras med en bad
karsväggen Öland.
11 495 kr
Badkarsvägg Öland
2 995 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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WC/Dusch/Tvätt

Badrumsskåp - Svedbergs
Original

Tillval
Skapa 55 vit

Spegelskåp för smart förvaring
med 2 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.

Skapa 55

Svart ek 373755
849 kr
Ljus ek 372755
759 kr
Grå 371755
679 kr

Tillval
Top-Line 60

LED belysning ovan skåp samt ned
mot tvättstället. Dolt eluttag 230v,
dörrar med heltäckande spegelglas på in samt utsida, 2 flyttbara
hyllor i glas. Svensktillverkat.
Vit 455600
2 895 kr
Svart ek 485600
3 395 kr
Ljus ek 435600
3 195 kr
Grå 465600
3 195 kr

Intro 55

Imago 60

Sober 60

DK Spegelskåp 60

Spegel tillverkad i lackerad plåt
med Integrerad LED belysning
ovan spegel.
297055
95 kr

Med integrerad LED belysning
upptill samt ned mot tvättstället. Dolt eluttag 230v, dörrar med
heltäckande spegelglas på in samt
utsida, 2 flyttbara hyllor i glas.
Svensktillverkat.
Vit 211060
2 095 kr
Ljus ek 213060
2 295 kr
Svart ek 214060
2 495 kr
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Snygg och stilren spegel tillverkad
i aluminium med LED
belysning ovan spegel samt ned
mot tvättstället.
Svensktillverkad.
Vit 395064
Grå 396064
Svart 397064
195 kr

Det är rent och avskalat, de raka
linjerna ger en modern och
exklusiv känsla.
LED belysning ovan skåp, i skåpet
samt ned mot tvättstället. Dolt
eluttag, Svensktillverkat.
Vit 350666
4 495 kr
Ljus ek 330666
5 195 kr
Svart ek 320666
5 395 kr

Kommod - Svedbergs
Original

Tillval
Skapa underdel 55 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. Svensktillverkat.
Vit med dörrar

Skapa underdel 55

med porslinstvättställ Skapa.
Svarta ek med dörrar 373355
595 kr
Ljus ek med dörrar 372355
495 kr
Grå med dörrar 371355
495 kr

Skapa underdel 55

med porslinstvättställ Skapa.
Svarta ek med låda 373356
1 595 kr
Ljus ek med låda 372356
1 495 kr
Grå med låda 371356
1 495 kr
Vit med låda 370356
1 195 kr

WC/Dusch/Tvätt

Tillval
Signum 60x45

Vitlackerad kommod med två
lådor, tvättställ Grynna i porslin
samt handtag nr 2 i krom.
Vit 2 lådor 270160
2 995 kr
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ation o
e
ch cha nligt offert
ditt ba
n
s
en
drum g
å in på att skapa
www.sv
edberg
s.se

Forma 60 med två lådor

Forma 60 med två lådor

Välj mellan tvättställ
Sand och Fjord

Välj mellan
Svart granit och Helix marmor

DK 60 med två lådor

DK 60 med två lådor

Med integrerat Handtag 6 i krom.
Vit 2 lådor 15616
4 195 kr
Ljus Ek 2 lådor 13610
4 595 kr
Grå 2 lådor 860616
4 595 kr
Svart Ek 2 lådor 18616
4 795 kr

Tvättställ Jyland 3560
Vit 350602
7 195 k
Ljus ek 330602
7 695 kr
Svart ek 320602
7 895 kr

Med tvättställ Ellipse.
15616 Vit 2 lådor
7 395 kr
13610 Ljus Ek 2 lådor
7 795 kr
860616 Grå 2 lådor
7 795 kr
18616 Svart Ek 2 lådor
7 995 kr

Tvättställ Fyn 3522,
Bänkskiva Strato 380699 och
Blandare Pipe hög krom 3625
Vit 2 lådor 350602
14 195 k
Ljus ek 2 lådor 330602
14 695 kr
Svart ek 2 lådor 320602
14 895 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

33

WC/Dusch/Tvätt

Tvättställsblandare - Oras
Original

Tillval

Swea 1510FG

Optima 2710F

Energi och vattenbesparande
med eco knapp.

Användarvänlig, med miljövänliga
blyfria val.
495 kr

Cubista 2810F

Användarvänligt och lyxig.
695 kr

Bidehanddusch

Passar till Cubista & Optima
+ 795 kr

Duschblandare/duschset - Oras
Original

Tillval
Duschpaket

Duschpaket med Takdusch

Nova termostatblandare och
Apollo duschset.

Termostatblandare Optima
med takdusch och handdusch,
användarvänliga vred med
temperaturbegränsning och
kontroll för ecoflöde.
Handdusch med ecoflöde och
flera stråltyper för en komfortabel
duschupplevelse.

För badkar

3 695 kr

Nova med badkarspip
+795 kr

För badkar
+595 kr

Tillval

Optima Duschpaket
Paketpris 2 795 kr

Duschset Optima

Oras optima 2790
ecoflöde, stor tvålkopp.
Handdusch med slang och
upphängare. Flexibla väggfästen.

Duschblandare Optima

Användarvänliga vred med
temperaturbegränsning och
kontroll för ecoflöde. Blandaren
är utrustad med backventiler och
smutsfilter

För badkar
+595 kr
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Handdukstork - Svedbergs & Nordhem
Tillval

Zaga

Oden

Vento

Vaxholm

Kaknäs

Nääs

Rosendal

B:500 mm
H:1000 mm
Finns i krom.
6 195 kr

Bågarna kan med full frihet vridas
var för sig i 180 grader.
B:1150 mm
H:675 mm
Polerat rostfri
6 995 kr

B:260 mm
H:1200 mm
Finns i krom och svart.
Svart
7 195kr
Krom
8 395 kr

B:1500 mm
H:90 mm
Krom
4 595 kr

B:500 mm
H:1000 mm
Svart
6 195 kr
Krom
6 695 kr

B:500 mm
H:900 mm
Krom
7 995

WC/Dusch/Tvätt

Verona

B:550 mm
H:1200 mm
Finns i krom och svart.
Svart
7 695 kr
Krom
8 495 kr

B:260 mm
H:1620 mm
Krom
10 595 kr
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Kommod & Spegelskåp - Svedbergs
Original

Original
Skapa spegel 45 vit

Skapa underdel 45

Skapa spegel 45 LED

Skapa underdel 45

Sober spegelskåp 40

Forma 40

Spegel med LED belysning

Vit med dörr med tvättställ skapa

Tillval

WC/Dusch

Ljus Ek 372245
395 kr
Grå 371245
395 kr
Svart Ek 373245
495 kr

Vit 211040
395 kr
Ljus Ek 213040
395 kr
Grå 212040
395 kr
Svart Ek 214040
495 kr

Med tvättställ skapa
Ljus Ek 372245
795 kr
Grå 371245
795 kr
Svart Ek 373245
995 kr

Med 1 låda och handtag 1 i krom.
Vit 15411
4 195 kr
Grå 860411
4 595 kr
Ljus Ek 13411
4 595 kr
Svart Ek 18411
4 795 kr
Välj mellan tvättställ
Sand och Fjord
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Dusch- Svedbergs
Original

Tillval

Forsa Skärmvägg Halvrund

Forsa Skärmvägg Rak

Original

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Matt alu / Klarglas 60373702
Matt alu / Frostglas 60383702
Svart matt / Rökglas 60392702
895 kr

Forsa Skärmvägg Halvrund

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Matt alu / Frostglas 61883702
Svart matt / Rökglas 61892702
395 kr

Tillval
Forsa nisch dubbel

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Inkl handtag H2
Matt alu / Klarglas

Forsa nisch dubbel

Skärmen kan vikas inåt när den
inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Inkl handtag H2
Matt alu / Frostglas 602831202
Svart/rökglas 602921202
395 kr

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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WC/Dusch

Skärmen kan vikas inåt när den inte används,
vilket frigör maximal golvyta.
Inkl handtag H2
Matt alu / Klarglas

Innerdörrar - Starcenter
Original
Stardörren Slät
Vitlackerad

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

Mattkromat dörrtrycke

Inkl nyckelskylt eller WC-beslag

Innerdörrar

Tillval

Singö

Formpressad lätt spegeldörr med
3 speglar.
Vitmålad
595 Kr/st
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Åland

Formpressad lätt spegeldörr med
4 speglar.
Vitmålad
595 Kr/st

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Blidö

Formpressad lätt spegeldörr med
speglar.
Vitmålad
795 Kr/st

Singö SP 6

Formpressad lätt spegeldörr med
spröjsat glasfyllning och spegel.
Vitmålad
1 995 Kr/st

Innerdörrar - Starcenter
Tillval

Funkis vit

Funkis vit, runt glas

Herrgårdsdörren 3-spegel

Herrgårdsdörren 4-spegel

Funkis ek

Funkis ek, runt glas

Funkis vit G01

Singö SP 10

Massiv dörr
Vitmålad
1 795 Kr/st

Massiv dörr med runt glas
Vitmålad
2 995 Kr/st

Massiv dörr med tre speglar
Vitmålad
1 795 Kr/st

Massiv dörr med fyra speglar
Vitmålad
2 295 Kr/st

Innerdörrar

Massiv dörr
Klarlackad ek
3 695 Kr/st

Massiv dörr med runt glas
Klarlackad Ek
4 795 Kr/st

Massiv dörr med helglasfyllning
Vitmålad
3 295 Kr/st

Formpressad lätt spegeldörr med
spröjsat halvglas och spegel
Vitmålad
2 495 Kr/st

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Förvaring

Skjutdörrsgarderob - Elfa
Original

Elfa original i vit melamin med vit profil och ram

40002
Ett bra förvaringssystem skapar ordning och gör plats för annat.

Elfa Classic inredning

Praktiskt utbyggbar inredning från Elfa. Original består av bärlist, hängskena, stång, konsol och trådhylla.
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Skjutdörrsgarderob - Elfa
Tillval

Satin White

Meadow linen

Nordic Limestone

Stoneware Grey

Natural Clay

Rime frost oak

Milky limed oak

Weatherd oak

Frosty mint

Kristallvitt glas

Humble ash

Genuine walnut

Spegel klarglas

Arctic Night

Snow Cloud

Exklusivt Frostat glas

Scenic Tasteful teak

Scenic Adorable ash

Linear Plain

Linear Reflect

40122
395 kr/st

40102
395 kr/st

50060
995 kr/st

En solid och tidlös dörr utan ram
40023
6 395 kr/st

40006
395 kr/st

50022
995 kr/st

50062
1 695 kr/st

En solid och tidlös dörr utan ram
40025
6 395 kr/st

40104
395 kr/st

40007
395 kr/st

80002
995 kr/st

50050
1 695 kr/st

Tidlös utan mönster. Skandinavisk
design i sin renaste form. 99001
6 395 kr/st

40100
395 kr/st

40029
395 kr/st

80008
995 kr/st

Förvaring

30001
695 kr/st

40112
395 kr/st

50020 1 695 kr/st

Med infälld retroformad spegel för
extra karaktär 99006
6 595 kr/st

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
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Förvaring

Högskåp - Ballingslöv
Original
Harmoni vit

HG 715

Lucka i målad melamin

Linneskåp

Garderob

Klädkammarinredning - Elfa
Original
Elfa Classic

Praktiskt klädkammarinredning från Elfa
Original består av bärlist, hängskena, stång, konsol och trådhylla
Elfas Linnelösning i klädkammare enligt bostadsfakta

Bilden visar inredning utöver standard
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Rostfritt borstat.
c/c 128 mm

Städskåp

Golv - Tarkett eller likvärdigt
Original

Tillval
Ek 3-stav Pure

Ek 2-stav

Med Proteco lack

Med Proteco lack
Enligt offert

Ekplank

Med Proteco lack
Enligt offert

Golvso

cklar i
eklas
tröskla erad furu oc
h
ri
Annat
utföran ek.
de offe
reras.

Tillval
Ask 3-stav

Valnöt 3-stav

Askplank

Valnöt 2-stav Pure

Med Proteco lack
360 kr/m2

Med Proteco lack
560 kr/m2

Med Proteco lack
Enligt offert

Med Proteco lack
Enligt offert

Valnöt 1-stav

Med Proteco lack
Enligt offert

Observera att
valnöt är repkänsligt.

Hatthylla och Skohylla - SB Nord
Tillval

Lobby Hatthylla

Lobby Skohylla

Övrigt

Original

Lobby från norrländska SB Nord är en modern hatthylla med raka och
fina linjer.
H: 300 mm D: 330 mm
Hatthylla enligt ritning

Lobby från norrländska SB Nord är en modern skohylla med raka och
fina linjer.
H: 300 mm D: 330 mm
600 mm
1 895 kr
ohylla levereras
Hatthylla och Sk
800 mm
art
el
även i vit ler sv
2 295 kr
st
kr/
95
+
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