Inredningslista Årsta Kulle
Datum: 2021-06-10
Bostad: 2-1302
Osåld

1 Inredningsstil
Produkt
Grafit

Antal
Stil - Grafit - Klassiska former och jordnära
kulörer ger Grafit ett ombonat intryck. En
1 st
lugn och harmonisk stil som ligger rätt i tiden.

Standard/Tillval

Pris

Standard
SEK 0

Summa tillval av 1 Inredningsstil

SEK 0

2 Kök/vardagsrum
Produkt
1 Väggar- Grafit

F Fondvägg- Grafit
Beslag kök- Grafit

Bänkskiva Grafit

Bostad: 2-1302

Antal

Standard/Tillval

- - Väggfärg - 2502-Y - Väggkulör 2502-Y en
varm mellangrå som ger en ombonad känsla.
Fungerar som bas i hela rum och hela hem.
Går bra med alla tapeter som fondvägg.

1 st

Standard

- - Väggfärg - Ej fondvägg - Fondvägg i
samma kulör som omkringliggande väggar

1 st

Standard

Vedum - Handtag Aster - 128 mm Svart/krom - 31013 - Beslag i kök inkl.
eventuell förvaring i anslutning till kök. Det
svarta och rostfria handtaget från Vedum ger
köket karaktär- ett modernt, men samtidigt,
klassiskt elegant intryck. Cc 128mm.

1 st

Standard

Pris

SEK 0

Vedum - Bänkskiva Chicago Betong i laminat.
Inkl. diskho - 30 mm - Mörkgrå - Laminat 3010 - Chicago Betong är en laminatskiva i
effektfull mörkgrå kulör. Bänkskivor i laminat
1 st
är slitstarka, värmetåliga och enkla att sköta.
Chicago Betong har en matt yta som ger en
mjuk och naturlig känsla. Bänktjockleken är
30mm. OBS! Skarvar kan förekomma.

SEK 0

SEK 0

Standard

SEK 0
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Diskmaskin 60 cm

Mikrovågsugn- paket
tillsammans med ugn

Bostad: 2-1302

Siemens - Diskmaskin - 60 cm - Samma som
luckval - SN63HX33TE - • Energiklass: D (på
en skala från A till G) • 12 standardkuvert och
ljudnivå 46 dB(A) re 1 pW • Energi/ Vatten: 82
kWh / 9.5 liter Home Connect: få tillgång och
kontroll över din diskmaskin vart du än är via
Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och
Android). VarioSpeed plus on demand – för
en diskcykel som är upp till tre gånger
snabbare och kan startas när som helst, vart
du än befinner dig tack vare Home
Connect-appen. Flexibel höjdjustering av
överkorgen skapar utrymme för skrymmande
disk. InfoLight projicerar ett blått ljus på alla
typer av golv när programmet är igång.
Favoritknappen – kombinera dina personliga
program och alternativ. För ett snabbt,
smidigt och individuellt programval. 6
program: Eco, Auto, Intensiv, Speed 65°,
1 st
Snabb 45°, Favorit. 4 specialfunktioner:
Home Connect, Intensive Zone, Half Load,
VarioSpeedPlus. Vario korgsystem,
bestickkorg i underkorgen samt höjdjusterbar
överkorg. DoseringsAssistent och auto
All-in-1: automatisk anpassning till
diskmedeltyp. iQdrive: energisnål och tyst
motorteknologi Sensorer: aquaSensor och
loadSensor - känner av smutsighetsgrad och
mängd och justerar automatiskt
vattenförbrukningen därefter.
Självrengörande filtersystem i 3-steg med
vågformat microfilter. AquaStop
säkerhetssystem vilket minimerar
vattenskador i köket. OBS! Luckan och
beslaget i bilden är inte i rätt utförande.
Dessa kommer enligt samma kulör och
utförande som övriga luckor i stilen.

Standard

Siemens - Mikro för bekväm matlagning - 60
cm - Svart/rostfri - BF634LGS1/BF634RGS1 Ugn och Mikro är ett paket för att funktion och
design skall passa ihop. Mikrovågsugn för
inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller
tillaga maten extra snabbt.Mikrofunktioner:
Hög prestanda upp till 900 W - sparar tid.
TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
cookControl Plus: Garanterad framgång med
ett stort antal rätter tack vare förinställda
program. LED-belysning ger optimal och
energieffektiv belysning. Sidohängd dörr 1 st
perfekt för inbyggnad. Volym: 21 l, keramisk
botten med en roterande antenn undertill,
som fördelar mikrovågorna jämnt. Praktiska
ugnsfunktioner: cookControl, cookControl
Plus - välj din maträtt och få optimala
ugnsinställningar automatiskt: bak- och
matlagningsprogram. Antal
automatikprogram: 7 st och 5 effektlägen: 90
W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W.
TFT-Display med klartext och touchControl.
LED-belysning. Övriga säkerhetsfunktioner:
start- /stopptangent, luckströmbrytare

Standard

SEK 0

SEK 0
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Ugn- paket tillsammans
med mikro

Induktionshäll

Bostad: 2-1302

Siemens - Ugn för bekväm matlagning - 60
cm - Svart/rostfri - HB633GCS1S - Ugn för
modern och bekväm matlagning och bakning
med bästa resultat. Ugnsfunktioner:
EcoClean Plus: Ytbeläggning som absorberar
och bryter ned smuts, minskar obehalig lukt
och gör ugnsrengöringen smidig. TFT
Display: Lätt att läsa av från alla vinklar. 4D
hotAir: Varmluftsfunktion som ger flexibilitet
att använda valfri nivå i ugnen med samma
goda resultat. Softmove gör att ugnsluckan
öppnas och stängs extra mjukt. Energiklass
A+ för mycket energisnål bakning och
ugnstekning. Volym: 71 l. Energieffektivitet
A+ (på en skala från A+++ till D). 10
ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco,
över-/undervärme, över-/undervärme eco,
varmluftgrill, stor variogrill, liten grill,
pizzaläge, coolStart, separat undervärme.
Temperaturintervall 30 °C - 300 °C. Praktiska 1 st
ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar
aktuell ugnstemperatur,
uppvärmningskontroll, cookcontrol,
sabbatläge. CookControl Plus - välj din
maträtt och få optimala ugnsinställningar
automatiskt: bak- och matlagningsprogram.
Antal automatikprogram: 10 st.
Stektermometer. TFT-Display med klartext
digitalur. Ugnens insida i antracit-färgad emalj
och innerlucka i helglas EcoClean på ugnens
bakvägg. Odörfiltrering - luktreducering
genom extra ecoClean-beläggning i bakvägg.
Halogenbelysning. Snabbstart, med
automatisk återgång. Värmeskyddad
ugnslucka 40º C, uppmätt vid 180º C över/undervärme. Barnspärr för ugnsfunktioner
och säkerhetsavstängning för ugn,
restvärmeindikering, start- /stopptangent,
luckströmbrytare.

Standard

Siemens - Induktionshäll med smarta
funktioner - 60 cm - Svart - EH651FEB1E Induktionshäll (60 cm) med smarta funktioner
som gör det möjligt att vara extra flexibel i
olika matlagningssituationer. Den senaste
induktionstekniken gör matlagningen
snabbare, smidigare och säkrare.
PowerBoost-funktion med upp till 50 % mer
effekt ger snabbare tillagning. TouchSlider
gör det enkelt att ställa in eller ändra
temperatur med ett enda fingertryck.
TouchSlider-styrning och 17 effektlägen.
Professionellt utrustad med
powerBoost-funktion för alla induktionszoner.
Timer med avstängningsfunktion per kokzon
och äggklocka. Barnsäkring, 2-stegs
restvärmeindikering för varje kokzon. Display
som visar energieffektiviteten.

Standard

1 st

SEK 0

SEK 0
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Kyl/Frys Grafit

Dimmerpaket 2 st

Stänkskydd laminat Grafit
Diskho för bänkskiva
laminat

Siemens - Kyl/Frys - 60 cm - Rostfri KG36VVIEAS - • Energiklass: E (på en skala
från A till G) • Årlig energiförbrukning: 233
LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att
blända. Mindre behov av att rengöra dörrar i
rostfritt stål – antiFingerprint. Elektronisk
temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via
LED-panel. Superinfrysning och automatisk
avfrostning i kyldelen. Kyldel - etntovolym kyl:
214 l. Dynamisk kylning med kylfläkt, 4 hyllor
av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara och 3 x
easyAccess-hyllor. Kromat flaskställ och 1
stora dörrhyllor, 1 små dörrhyllor. Frysdel nettovolym frys: 94 l. LowFrost - 25 % mindre
frost och mycket snabbare avfrostningVario
Zone- flyttbara glashyllor för extra plats, 3
frysbackar med transparent front varav 1
bigBox

1 st

- - Dimmer - 2 st - Njut av att steglöst kunna
reglera ljusstyrkan på alla dina lampor. För
belysning under väggskåp i kök ingår
dimmerfunktion. I badrum avser dimmer
endast spotlights i taket.

2 st

Vedum - Stänkskydd Chicago Betong i
laminat - Laminat - Mörkgrå - 3010

1 st

Standard

Vedum - Intra Horizon HZ 615 - 600 mm Rostfri - 34134H (stor ho H) 34134V (stor ho
V) - Underlimmad diskbänk med en och en
halv låda utan avställningsyta. Korgventiler
och bräddavlopp ingår, samt vattenlås i den
stora lådan. Bredd 615 mm.

1 st

Standard

Summa tillval av 2 Kök/vardagsrum

Bostad: 2-1302

Standard

SEK 0

Tillval
SEK 0
SEK 0

SEK 0
SEK 0
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Badrum
Produkt

Antal

Standard/Tillval

Hafa - Dubbla duschväggar - 80x90 cm 20055571

1 st

Tillval

Hansgrohe AB - Duschset Crometta Green 26554400+28678000, 13213000 - Duschset
med helkromad duschskena och tvålkopp.
Den kraftiga Rain-strålen ger härligt stora
droppar.

1 st

Standard

PAX - Handduktork - 56x60 cm - Krom 9411186 - Pax Flex har fem stycken
individuellt svängbara armar som går att
vrida som man vill, antingen för att optimalt
utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra
handdukstorken så liten som möjligt. Rören
är raka, vilket gör det enkelt att hänga på
och ta av handdukar. Momento timer med
unik minnesfunktion minskar
energiförbrukningen med upp till 75%.
560x600mm.

1 st

Hafa - Ingår. Kombimaskin, hylla med
klädstång, bänkskiva och låg täcksida

1 st

Standard

- - Dimmer - 1 st - Njut av att steglöst kunna
reglera ljusstyrkan på alla dina lampor. För
belysning under väggskåp i kök ingår
dimmerfunktion. I badrum avser dimmer
endast spotlights i taket.

1 st

Tillval

Hafa - SPEGELSKÅP EDGE GRÅ 600 - grå
- 1042504

1 st

Standard

Hafa - KOMMOD SHAPE GRÅ RAM 600 grå - 1042503

1 st

Standard

Hafa - TVÄTTSTÄLL ON SOFT 600 1273160

1 st

Standard

Hafa - ELUTTAG FÖR UTDRAGSLÅDA 1267260

1 st

Standard

Handtag kommod

Hafa - HANDTAG SOLID - 1042505

1 st

Standard

Avloppssats

Hafa - AVLOPPSSATS SMART FÖR VÄGG
OCH GOLV - 1265605

1 st

Standard

Hafa - BÄNKSKIVA VIT B630XD730XH19
W1100 ST9 - vit - 1770121

1 st

Standard

Hafa - TÄCKSIDA TVÄTT
D735XH885-955XB16 GRÅ 4500 N D735XH885-955XB16 - grå - ?? Låg djup

1 st

Standard

Hafa - VINKELFÄSTE BÄNKSKIVA 1770060

2 st

Standard

Hafa - HÄNGTORK B600XH300XD350 VIT 1 st
B600XH300XD350 - vit - 1770119

Standard

Hafa - KONSOL TILL BÄNKSKIVA 500X300
- 500X300 - 1770130

Standard

Duschvägg
Duschset

Handdukstork

Tvättstugeuppställning

Dimmer

Spegelskåp
Kommod
Tvättställ
Eluttag kommod

Bänkskiva B630xD730
Täcksida låg djup

Vinkelfäste bänkskiva
Hängtork
Konsol bänkskiva

Summa tillval av Badrum

Bostad: 2-1302

Pris

SEK 0

SEK 0

Tillval

SEK 0
SEK 0

SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0

SEK 0

1 st

SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
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Sovrum 1
Produkt
2 Väggar- Grafit

Dimmer

Antal

Standard/Tillval

- - Väggfärg - 5500-N - Väggkulör 5500-N en
neutral lite mörkare grå. Fungerar bra i
mindre utrymmen eller som fondvägg och
detalj tillsammans med väggkulören 0500-N.

1 st

Standard

- - Strömbrytare utan dimmerfunktion - 1 st - I
grundutförandet för bostaden ingår
strömbrytare utan dimmerfunktion

1 st

Summa tillval av Sovrum 1

Bostad: 2-1302

Pris

SEK 0
Standard
SEK 0
SEK 0
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Hall/övrigt
Produkt

Antal

Standard/Tillval

Toppskåp 60

Vedum - Toppskåp - 230360

1 st

Standard

1 Väggar- Grafit

- - Väggfärg - 2502-Y - Väggkulör 2502-Y en
varm mellangrå som ger en ombonad
känsla. Fungerar som bas i hela rum och
hela hem. Går bra med alla tapeter som
fondvägg.

1 st

Standard

Vedum - 0 Inredning som ingår- 1 st hylla
och klädstång - 2500260 - 1 st hylla och
klädstång

1 st

Vedum - Agnes - Antikgrå - F47 - Lucka
Agnes Antikgrå är en 16mm målad
MDF-board från Vedum. Med dess frästa
spår ger den rummet karaktär, den perfekta
blandningen av det lantligt traditionella och
det moderna. Grå är en trendig färg, likväl
en riktig klassiker, som med fördel inreds
tillsammans med en accentfärg. Det svarta
och rostfria handtaget Aster ger rummet
karaktär- ett modernt, men samtidigt,
klassiskt elegant intryck. Cc 128mm. OBS
Tänk på att välja samma kulör på samtliga
garderober i rummet.

1 st

G1 Garderobsinredning

Kulör garderob- Grafit

Beslag garderob- Grafit

Golv i bostad- Grafit

Dimmer

Totalsumma:

Bostad: 2-1302

SEK 0

SEK 0
Standard
SEK 0

Standard

SEK 0

Vedum - Handtag Aster - 128 mm Svart/krom - 31013 - Beslag i kök inkl.
eventuell förvaring i anslutning till kök. Det
svarta och rostfria handtaget från Vedum ger
1 st
köket karaktär- ett modernt, men samtidigt,
klassiskt elegant intryck. Cc 128mm.
Observera att valet gäller samtliga
garderober i rummet.

Standard

Kährs - Parkettgolv Ek Smoke - 200 x 2423
x 15 mm - Rökt ek - 153N3REK09KW 0 Kährs Ek Smoke är ett rökt mattlackat golv i
3-stavsutförande som går i en varm brun
ton. Den rökta designen förstärker träets
naturliga färgvariationer och skapar starkare
kontraster mellan ljust och mörkt. Färgen
förändras synbart över tid. Ek Smoke är
slipbart 2-3 gånger under sin livslängd.

1 st

Standard

- - Strömbrytare utan dimmerfunktion - 1 st I grundutförandet för bostaden ingår
strömbrytare utan dimmerfunktion

1 st

Summa tillval av Hall/övrigt

Pris

SEK 0

SEK 0
Standard
SEK 0
SEK 0

SEK 0
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