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Inredningsval
BRF HONUNGSKUPAN



Varsågod, valet är ditt
Redan från början håller alla våra hem en bra standard, både när det gäller  
inredning och utrustning. Vi jobbar med välkända leverantörer, till exempel med 
kök från Marbodal och vitvaror från Siemens. När det gäller hemmets inredning 
utgår vi från en stilren bas som uppskattas av många – och som håller stilen i 
många år framöver. En bas som också är tillräckligt neutral för att din egen stil 
ska få ta plats. Dels genom hur du väljer att inreda ditt hem, och dels genom 
att göra olika tillval: dessa kan du läsa mer om i den här broschyren.
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3



KökKök

Köket är hemmets hjärta, platsen där allt händer, både till vardags 
och till fest. Men hur ser ditt liv ut? Är familjen riktiga mästerkockar? 
Är ni extra miljömedvetna, eller kanske både och? Här kan du välja 
inredning och vitvaror för att skapa ett drömkök just för er.



Bänkskiva och stänkskydd
Virrvarr ljusgrå 537
Laminat

Lucka Arkitekt Frost
Vit, slät

Handtag Retro
Krom

Diskbänk  
Intra Universo UNI 200-WT
Ovanpåliggande

StandardKÖK

Inredning

Kök i designlinje Kalk
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



TillvalKÖK

Inredning

Bänkskiva och stänkskydd
Beach Clay
Kvartskomposit, matt
Bänkskiva, tjocklek 30 mm 
Stänkskydd, tjocklek 20 mm

Lucka Arkitekt Plus Sand
Beige, slät 

Handtag Brohult, svart/krom  
Till lådor i övrigt tryck-öpppna

Diskbänk  
Intra Horizon HZ 815 DM
Planlimmad

Designlinje
Sand
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TillvalKÖK

Inredning

Bänkskiva och stänkskydd
Venato grigio
Kvartskomposit, matt
Bänkskiva, tjocklek 30 mm 
Stänkskydd, tjocklek 20 mm

Lucka Arkitekt Plus Moln
Gråa, släta 

Handtag Brohult, svart/krom  
Till lådor i övrigt tryck-öpppna

Diskbänk  
Intra Horizon HZ 815 DM
Planlimmad

Designlinje
Sten
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



Inbyggnadsugn, vit
HB510ABV0S
•  Energiklass A
•  3D hotAir
•  Med fastPreheat nås önskad  
 temperatur fortare
• Granitemalj: högkvalitativ yta  
 för lätt rengnöring

Mikrovågsugn, vit
BF525LMW0
•   Volym: 20 l
•   Max. effekt: 800 W
•   5 effektlägen
•   4 upptiningsprogram 
•   3 matlagningsprogram
•   Inbyggd för väggskåp,  
  vänsterhängd

Kyl/Frys, vit, 186 cm
KG36VXW31 
•  Energiklass A++
•  Nettovolym total: 307 l
•  LowFrost-teknik ger mindre 
 isbildning och snabbare avfrostning
• HyperFresh-lådan håller frukt och
 grönsaker fräscha längre
•  LED-belysning 
•  bigBox: extra stor fryslåda

Induktionshäll
EH631BEB1E
•  60 cm ramlös design  
 med frontfacette 
•  PowerBoost-funktion
•  Timer med stoppfunktion
•  TouchControl-styrning
•  QuickStart-funktion

Fläkt Franke 690, vit frontlist
Kolfilter

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
(lucka enligt val i kök)
SN636X02AE
•  Energiklass A++
• Ljudnivå 48 dB
•  VarioSpeed Plus: ett skinande 
 resultat med upp till 66 % 
 kortare tid
•  InfoLight projicerar ett blått 
 ljus på golvet när program körs
• Flexibel höjdjustering 
 av överkorgen

KÖK

Vitvaror
Standard
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Inbyggnadsugn, rostfri/svart
HB510ABR0S
•  Energiklass A
•  3D hotAir
•  Med fastPreheat nås önskad  
 temperatur fortare
• Granitemalj: högkvalitativ yta  
 för lätt rengnöring

Mikrovågsugn, rostfri/svart
BF525LMS0
•   Volym: 20 l
•   Max. effekt: 800 W
•   5 effektlägen
•   4 upptiningsprogram 
•   3 matlagningsprogram
•   Inbyggd för väggskåp,  
  vänsterhängd

Kyl/Frys, rostfri, 186 cm
KG36VVI32
•  Energiklass A++
•  Nettovolym total: 307 l
•  EasyClean
•  LowFrost-teknik ger mindre 
 isbildning och snabbare avfrostning
• HyperFresh-lådan håller frukt och
 grönsaker fräscha längre
•  bigBox: extra stor fryslåda

Induktionshäll
EH631BEB1E
•  60 cm ramlös design  
 med frontfacette 
•  PowerBoost-funktion
•  Timer med stoppfunktion
•  TouchControl-styrning
•  QuickStart-funktion

Fläkt Franke 690, rostfri frontlist
Kolfilter

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
(lucka enligt val i kök)
SN636X02AE
•  Energiklass A++
• Ljudnivå 48 dB
•  VarioSpeed Plus: ett skinande 
 resultat med upp till 66 % 
 kortare tid
•  InfoLight projicerar ett blått 
 ljus på golvet när program körs
• Flexibel höjdjustering 
 av överkorgen

KÖK

Vitvaror
TillvalDesignlinje 

Sten
Designlinje 

Sand
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
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Ljusa och rymliga lägenheter,  
alla med sin egen karaktär



Inredning från Space interiör. Tvättställspaket inklusive kommod Chic 600L med två lådor i utförande Light Grey Suedette
och vitt tvättställ. Laminatbänkskiva Light grey och väggskåp i utförande Light Grey Suedett med en lucka (700x600x302 mm).

BADRUM

Badrumsinredning

Kakel/klinker
Ceppo di Gré, Greige
Oglaserad 600x600 mm

Kakel/klinker
Ceppo di Gré, Anthracite
Oglaserad 600x600 mm

Kakel/klinker
Ceppo di Gré, Beige
Oglaserad 600x600 mm

Allt kakel/klinker sätts med fog UF Premium Silver grey

Badrum i designlinje Sten

Designlinje 
Sten

Designlinje 
Sand
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WC-stol  
Ifö Spira 6260 
Golvstående, vit, mjuk sits

Klädkrokar 
Geesa, krom

Toalettpappershållare 
Geesa, krom

Tvättställsblandare 
Saga 3910FK

Duschblandare 
Oras Nova 425K

Duschset 
Oras Apollo 520

Standard

BADRUM

Badrumsinredning

Duschvägg 
Ifö Space 2000, raka dörrar i 
klarglas med knopp-handtag.
(duschset i bild ingår ej)

Spotlights i tak
Belysning Downlight Optic 
Quick ISO 3000k,6W

15INREDNINGSBROSCHYR, BRF HONUNGSKUPAN

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
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Standard

Kombimaskin
WD14U5O1SN
(Gäller i 2 RoK)
•  Energiklass: A
•  Kapacitet tvätt/tork: 10/6 kg
• 1400 varv/min
• iQdrive: energisnål och tyst   
 motorteknologi
• VarioPerfect: tids- eller 
 energioptimering av 
 program med perfekt resultat

Tvättmaskin
WM12N2C7DN
(Gäller i 3-4 RoK)
•  Energiklass A+++ 
• Kapacitet 7 kilo
• 1200 varv/min
• varioSpeed ger dig möjlighet 
  att tvätta upp till 65% snabbare 
 med perfekt resultat
• iQdrive: energisnål och tyst
  motorteknologi

Värmepumpstumlare
WT45RVC7DN
(Gäller i 3-4 RoK)
•  Energiklass: A++
• Kapacitet 7 kilo
• EasyClean filter
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Outdoor-program för skonsam  
 torkning av funktionstextilier
•  40 minuters snabbtorkprogram

BADRUM

Badrumsinredning
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InteriörInteriör

När det kommer till helhetsintrycket av ditt nya hem kan de små  
detaljerna göra stor skillnad. Att välja ett annat golv kan till exempel 
förändra ett helt rum, väggfärg likaså. Här hittar du våra inredningsval 
som sätter den berömda pricken över i:et.



Boen Ek Gospel
13 mm, parkett, 3-stav,
sidenmattlack 

Boen Ek Animoso Live Pure
Tillval. Endast valbart vid val 
tillvalspaket Sand eller Sten.
13 mm, parkett, 1-stav,
mattlack

Takfärg
NCS S 0500-N, matt

Väggfärg
NCS S 0500-N, matt

Väggfärg
NCS S 1502-Y, matt

Väggfärg
NCS S 1502-Y, matt

GENERELL INTERIÖR

Färg/Golv

Designlinje 
Sten

Designlinje 
Sand

2 rum och kök 80 000 kr 20 000 kr

3 rum och kök 90 000 kr 25 000 kr

4 rum och kök 95 000 kr 30 000 kr

Tillvalspriser
Antal rum Tillval 

Sand / Sten
Tillägg
Golv 1-stav
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Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Postadress:
OBOS Sverige AB
574 85 Vetlanda

Välkommen hem till 
Sigtuna Stadsängar


