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2 I OBOS Block Watne I Firenga

Velkommen til tilvalgsprosessen. Nå starter planleggingen av ditt nye hjem, 
og vi gir deg rikelig med muligheter til å velge innredning fra vår tilvalgsliste. 
I denne brosjyren finner du en liste over alle valgalternativer, i tillegg til våre 
standardløsninger. 

Standard og tilvalg

Vi planlegger boligene nøye, ned 
til minste detalj, for å skape et hjem 
der du og din familie trives. Derfor 
leveres alle våre boliger nøkkel
ferdig med ferdigstilt innredning 
basert på funksjonalitet, design, 
estetikk og god romfølelse. 

Vi er opptatt av at du skal få et hjem 
etter din  personlige smak, så vi  
gir deg frihet til å velge  mellom 
 standard og en rekke alternativer 
når du skal innrede din nye bolig.

Når man flytter inn i ny bolig er det 
enkelt å male nye farger på veg gene, 
men fliser, parkett og benke plater 
er ofte vanskeligere å bytte. Derfor 
lar vi deg velge innredning før 
 boligen er ferdig stilt, slik at du 

 slipper å bruke tid på store oppus
singsprosjekter i etterkant. Tilvalgs
mulighetene varierer fra bolig til 
bolig. Om du ikke ønsker tilvalg vil 
boligene komme med standard
løsningene. Noen av tilvalgene 
 leveres uten ekstra kostnad, mens 
andre har et pristillegg. 

Vi har avtaler med noen av de beste 
leverandørene på markedet, og du 
kan avtale møte med noen av disse 
om du ønsker det.

Å planlegge ditt nye hjem er en 
 spennende prosess, så ta deg god 
tid og tenk nøye igjennom hva som 
passer for deg og din familie. Med 
våre tilvalg og priser  slipper du det 
hodebryet.

Illustrasjon Illustrasjon
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Illustrasjon
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Her finner du viktig informasjon tilknyttet tilvalgsprosessen. 

Tilvalg 
Alle tilvalg gjøres via din kontaktperson i OBOS  
Block  Watne, med unntak av kjøkken/bad, fliser, 
 rørlegger, elektro og garderobe. Ved disse tilfellene 
får du tilbud om møte med leverandør. Alle valg som 
tas samles i en felles kontrakt hos OBOS Block Watne. 
Forandringskontrakten må signeres av boligkjøper 
før vi iverksetter endringene. 

Hvordan prises tilvalg? 

Tilvalgene prises ut fra disse fem elementene:
• Kundebehandling
• Prosjektering
• Planlegging
• Utførelse/produktkostnad
• Garantikostnad

Kostnaden ved tilvalg skyldes i flere tilfeller andre 
forhold enn prisdifferansen fra standardproduktene. 
Kundebehandling, ordrebehandling, merarbeid med 
logistikk, eventuelt ekstra svinn på produkter, samt 
økt risiko og feil er eksempler på faktorer som spiller 
inn i et utbyggingsprosjekt. 

Vi har forhåndsdefinert noen tilvalgprodukter som er 
tilpasset våre prosjekter. Disse er allerede priset og 
klarert fra våre underleverandører. Hvis du velger  
andre produkter enn disse må dette prises og hånd
teres særskilt.

Alle tilvalg og endringer faktureres sammen med 
hovedkontrakten og forfaller til betaling ved over
takelse av boligen.

Generell informasjon

Illustrasjon
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Kan jeg selv levere produkter til boligen min?
Hvis du ønsker å anskaffe produkter til boligen selv 
må du vente til etter overtakelsesdato. Det er ikke 
mulig å trekke ut produkter som har betydning for 
brukstillatelse.

Det er en omfattende prosess å være en del av et 
bygge  prosjekt. Det er mange aktører som skal 
 koordinere sitt arbeid og stå ansvarlig for hver sin del 
av prosjektet. Dette innebærer at alle endringer må 
gjennom en kvalitetssikringsprosess for å ivareta slutt
produktet. Det er derfor ikke mulig å gjøre endringer 
som vil medføre endring av plan og tekniske tegnin
ger. Stadige endringer vil medføre et stort koordine
ringsarbeid, samt forsinkelse i prosjektets fremdrift. 
Endringer etter bestillingsmøte vil ikke være mulig. 

Fremdriftsdatoer for tilvalg
Vi har noen enkle retningslinjer og tidsfrister å  for holde 
oss til hvis vi skal innfri ønskene dine. Disse er viktige 
å overholde for at planleggingen og byggeprosessen 
skal bli best mulig. Forsinkelser vil medføre økte kost
nader, lenger byggetid og i verste fall at endringene 
du ønsker deg ikke kan gjennomføres. Hver enkelt 
 kjøper vil få nærmere informasjon om tidsfrister for 
endringer og tilvalg for sin bolig.

Lover og regler
Kunder kan gjennomføre tilvalg i henhold til Bustad
oppføringslova’s §9. Entreprenør og underleveran dører 
må signere en samsvarserklæring om at alle boligene 
er prosjektert og gjennomført i henhold til gjeldende 
lover og forskrifter. Vi i OBOS Block Watne må for holde 
oss til Plan og bygningsloven, teknisk forskrift med 
veiledning, samt byggesaksforskrift med  veiledning.

Alle boliger fra OBOS Block Watne overleveres med 
midler tidig brukstillatelse eller ferdigattest. Over nevnte 
krav må være fulgt og alle funksjoner i boligen må 
være ivaretatt for å få denne godkjenningen. Dette 
gjelder for eksempel kjøkkeninnredning med tilkoblet 
vann, avløp og ventilator. Dette er ufravikelige krav. 
Det er OBOS Block Watne som signerer og har ansvar 
for at disse kravene er ivaretatt når du flytter inn i din 
nye bolig.

Følgende kan ikke endres i prosjektet:

•  Bærende konstruksjoner
•  Vegger plassert mot bærende konstruksjoner  

(søyler)
•  Avløp og rørførende vegger

•  Vegger tilsluttet vertikale sjakter
• Montering av tekniske installasjoner  

i brannskillevegger
• Vask og avtrekk kjøkken
• Uttak for vann og avløp for dusj og toalett
• Plassering av tekniske tavler (el. tavle, 

 fordelingsskap for vann, varme)
• Fasadeuttrykk (vinduer, vindustyper, sprosser,  

materialer, beslag og utvendige dører)
• Fellesarealer
• Omdefinering av bod til bad, sove eller 

 oppholdsrom
• Brann og lyddører

Alle eventuelle endringer utover dette må  
vurderes individuelt.

Illustrasjon
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Kjøkkeninnredningen leveres av HTH Kjøkkenforum Sandefjord. 
Du får gode løsninger, funksjoner og stilrent design. 

Kjøkken

Illustrasjon av kjøkken fra HTH med standard farge hvit

Tilvalg 
Horizon HZ615SH 1 ½ kum 
vendbar vask
Produktnr: Z121829 

Standard
Franke RB 480C
Enkelvask med bakkant.
Produktnr: Z121405

Tilvalg
Mythos MTG 61050GR
Grafitti Metallic
Produktnr: Z121410

KJØKKENVASK

Tilvalg kr 0,-
Front i farge 
Oslo

Tilvalg kr 0,- 
Front i farge 
Stockholm

Tilvalg kr 0,-
Front i farge  
46 Grå

KJØKKENVIFTE TILVALG FRONTER

Standard
FondueF Slimline

Illustrasjon

Tillegg i pris for dekkside, foring og sokkel på kjøkken.

Kryss av for ønsket tilvalg
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Tilvalg
Softline

Standard
Line Antrasitt 
L: 4 cm, til overskap 
Produktnr: W773387

HÅNDTAK

Tilvalg 
Base Stållook
Produktnr: W773099

Tilvalg 
Little Rock marmor 
Produktnr: W773358

Tilvalg 
Infinitie Matt sort 17,9 cm 
Produktnr: W773381

Tilvalg 
Stål Nude 26,6 cm 
Produktnr: W773740

Tilvalg 
Nordisk eik 623

Standard
Hvit 622

Tilvalg 
Rustikk,  
mørk skifer 565 

Tilvalg 
Grafitt 630 
Steinlook

Tilvalg 
Oslo 608

Tilvalg 
Marmor Blanco 
619

Tilvalg 
Betong 
558 Steinlook

HTH leverer benkeplater i laminat, heltre, granitt, kompositt og keramikk. 

BENKEPLATE LAMINAT

Tilvalg 
Hvit Betong 606

Er du tidlig ute i prosessen ved kjøp av ny bolig, kan du i samarbeid med HTH Kjøkkenforum Sandefjord lage 
ditt eget drømmekjøkken. Tilvalg prises hos HTH.

Vi sender gjerne en henvendelse til HTH hvis du ønsker et eget møte med leverandøren. Du blir da invitert 
inn til deres utstillingslokaler med en konsulent som vil veilede deg igjennom prosessen. Vi anbefaler at du 
kikker på www.hth.no for ideer og inspirasjon i forkant av møtet.

Leverandør Nettadresse
HTH kjøkkenforum hth.no  Ønsker å avtale møte med leverandør

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Notater:

Standard 
Line Antracit  
L: 20 cm, til underskap og 
 høyskap. Produktnr: W773364

Kryss av for ønsket tilvalg
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Siemens leverer hvitevarer med smarte løsninger 
og innovativ teknologi i moderne design. Dette 
sikrer deg et kjøkken med optimal funksjonalitet.

Hvitevarer

INDUKSJONSTOPP

Induksjonstopp, 60 cm 
iQ100, PowerBoost 
og Timer
Produktnr: EH631BEF1X

Tilvalg kr 900,-
Induksjonstopp iQ100,  
60 cm,  TouchControl,  rammeløs 
Produktnr: EH651FEF1X

Tilvalg kr 9 900,-
Induksjonstopp iQ700, 
60 cm, Comfort Design, touch
Control og Flexinduksjon 
Produktnr: EX677LYV5E

Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg kr 10 400,-
Sort stekeovn iQ700 for  
innbygging med hurtig opp
varming, coolStart og active
Clean og pyrolytisk selvrens 
Produktnr: HB876GDB6S

Innbyggingsovn edelstål 
iQ300, 3D hotAir Plus
Produktnr: HB533ABR0S

Tilvalg kr 4 000,-
Sort stekeovn iQ500 for innbyg
ging, coolStart og activeClean 
med pyrolytisk selvrengjøring 
Produktnr: HB478GCB0S

Illustrasjon av kjøkken med hvitevarer

OVN

Oppvaskmaskin helintegrert 
iQ300 med varioSpeed, 
 myFavourite og infoLight 
Produktnr: SN63HX32TE

Integrert 
kombiskap 
iQ300, 
hyperFresh, 
ledlys, 
lowFrost og 
flaskehylle.
Produktnr: 
KI87VVFE1

PAKKEPRIS HVITEVARER
kr 39 848,-

Pris på tilvalg er pristillegg i forhold til pakkeprisen.
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KAFFEMASKIN

Tilvalg kr 20 166,-
Espresso/kaffemaskin  
integrert, stål 
Produktnr: CT636LES6

OBW tar forbehold om endring i varenummer på produktene. Ved utgått vare, vil det bli bestilt nærmeste tilsvarende vare fra samme 
leverandør. NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

OPPVASKMASKIN

Tilvalg kr 500,-
Oppvaskmaskin iQ300,  
helintegrert. VarioSpeed Plus, 
infoLight og favorittknapp
Produktnr: SN63HX33TE

Tilvalg kr 8 400,-
SpeedMatic oppvask 
maskin,  helintegrert. VarioSpeed 
Plus, flexComfort, glassZone  
og  bestikkskuff 
Produktnr: SN65ZX48CE

Tilvalg kr 3 500,-
Kombiskap iQ500,  
integrert, A++. LEDdisplay, 
lowFrost, bigBox og hyper
Fresh Produktnr: KI87SADE0

Tilvalg kr 0,-
Kjøleskap iQ500,  
helintegrert, softclose A++, 
LED Display 
Produktnr: KI81RAFE1

Tilvalg kr 17 499,-
Fryseskap iQ500,  
helintegrert, A++, LEDdisplay, 
Soft Close, NoFrost
Produktnr: GI81NACF0

KJØLESKAP

Leverandør Nettadresse  
Siemens Home Appliances siemenshome.bshgroup.com/no 

DAMPOVN KOMBIDAMPOVN

Tilvalg kr 15 299,-
Kompakt dampovn iQ700 
Edelstål, fullSteamfunksjon, 
cookControl20 og softMove
Produktnr: CD634GAS0

Tilvalg kr 23 299,-
Kombidampovn med 
varmluft, sort. fullSteamfuksjon, 
cookControl Plus og stekesensor
Produktnr: CS856GDB7S

Tilvalg kr 4 875,-
Mikrobølgeovn til inn 
bygging i 38cm høy nisje, sort. 
20 liter, 7 automatikk program
mer. Produktnr: BF425LMB0

MICROBØLGEOVN

FRYSESKAP
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Kährs leverer vakkert og solid kvalitetsgulv. Her kan du velge mellom 
standard og flere alternativer av parkett i eik.

Parkett

Standard
Eik Taranto 3stav mattlakk, hvit 
Produktnr: 153N19EK0NKW

Tilvalg pr. m2 kr 295,-
Eik Vigo 1stavs mattlakk,  
mikrofas, hvit
Produktnr: 151N51EK0NKW

Tilvalg pr. m2 kr 150,-
Eik Alloy 3stav mattlakk,  
børstet, gråbrun 
Produktnr: 153N0BEKD1KW 

Notater:

Tips: Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike noe fra originalen, kom gjerne innom for å se originalprøven hos oss.

Bildet viser standardvalg Eik Taranto, 3-stav

Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg pr. m2 kr 880,-
Eik Paris 1stavs ultramatt  
lakk, børstet, mikrofas, hvit
Produktnr: 151N4AEK4JKW

Tilvalg pr. m2 kr 670,-
Eik shore 1stav ultramatt  
lakk, børstet, mikrofas, grå
Produktnr: 151N8AEKE4KW

Leverandør Nettadresse
Kährs Parkett kahrs.com 

Tilvalg pr. m2 kr 535,-
Eik Nouveau Blonde 1stavs, 
 mattlakk, børstet, mikrofas, hvit
Prodnr: 151N8AEKP1KW

Illustrasjon

Tilvalg pr. m2 kr 460,-
Eik Estoril 1stavs oljet og  
børstet, mikrofas, hvit. Inkl. olje til 
påføring etter overlevering av for
bruker. Produktnr: 151N8AEKFVKW
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Standard veggplate Farge Mist

Kryss av for ønsket tilvalg

Leverandør Nettadresse
Huntonit huntonit.no 

Veggplater
Boligen blir levert med veggplater fra Huntonit. Veggplatene er et rent 
naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima. Standardfargen er en 
varm grå farge som harmonerer til både standard kjøkken og parkett.

Standard
Veggplate slett i farge Mist

Tilvalg 
Veggplate i farge Dempet sort

Tilvalg 
Veggplate i farge Eucalyptus

GIPS VEGGER 
Tilvalg for gips på vegg, ferdigmalt i 1 valgfri farge kr 350, pr. m2

FARGEBYTTE 
Tillegg for fargebytte for gipsvegg eller veggplate kr 2 900, pr. farge. 

TAK
Det leveres gips i tak, males i fargen klassisk hvit.

VEGG

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Tilvalg
Veggplate slett i farge 
Klassisk hvit

Tilvalg 
Veggplate i farge 
Kveldshimmel

Tilvalg 
Veggplate slett i farge Frost

Tilvalg 
Veggplate i farge Sand
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Din bolig kommer med kvalitetslister fra Hemnes tre. Listene er stilrene 
og gir et ryddig inntrykk av interiøret.

Listverk

JeldWen er en av verdens største produsenter av dører. 
Kryss av på tilvalg hvis du ønsker en annen stil enn standard.

Dører

Standard
Easy GW er en  
lett dør med slett 
overflate.

Tilvalg kr 540,-
Style 04N er en  
lett formpresset dør  
med klassisk design.

Leveres i farge Klassisk hvit 
Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg kr 560,-
Style 03N er en  
lett formpresset dør 
med klassisk design.

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Notater:

GulvlistTaklist

Standard 
Leveres i farge Klassisk hvit

Karmlist

Tilvalg kr 950,-
Unique 01L  hvit
Heltre innerdører

Leverandør Nettadresse
Hemnes Tre AS hemnestre.no

Leverandør Nettadresse
JeldWen swedoor.no
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Kryss av for ønsket tilvalg

Trapp
Trapperingen leverer trapper og trappeløsninger av beste kvalitet.
Det leveres trapp i rekkehusene.

Obs!  
Ved endring av standard trapp kan det 
være lurt å se til at gulvet samsvarer med 
fargen på trappen.

Tilvalg kr 4 500,-
Stusstrinn i klassisk hvit

Tilvalg kr 5 800,-
Stusstrinn i eik

TILVALG STUSSTRINN

Leverandør Nettadresse  
Trapperingen AS trapperingen.no 

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Notater:

Standard trapp
Trapp Salvi
Produktnr: BW1 SALVI

Tilvalg kr 0,-
Trapp Fennikel
Produktnr: BW2 FENNIKEL
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Tillegg for  
hjørnemontert 
Curve 300
kr 8 000,-
Brannmursplater for 
å holde brannavstand

Peisovn
Peisselskabet er en av landets ledende leverandører på peis. Peis vil være et 
tilvalg i 2mannsboliger og 4mannsboliger. Det vil ikke være mulig med peis  
i hus 6.

Tilvalg 
kr 22 700,-
Curve 100
Leveres ferdig 
montert

Bildet viser Curve 100

Tilvalg
kr 27 200,- 
Endres til Curve 300
Inkl. glass på sidene 
og luke under

Tilvalg
kr 27 700,- 
Endres til Circle G  
med hel glassfront

Kryss av for ønsket tilvalg

TYPE PEISOVN
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Standard
Sotet glass

Tilvalg ekstra
kr 1 690,- 
Klart glass

GULVPLATE FORAN OVNEN

Standard for  
Curve 100
Åpen under

Tilvalg ekstra
kr 1 300,-
Luke under  
(kun Curve 100)

LUKE FORAN

Leverandør Nettadresse  
Peisselskabet AS peisselskabet.no  

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Standard
Børstet stål

Tilvalg ekstra
kr 500,-
Svart

HÅNDTAK



16 I OBOS Block Watne I Firenga

Baderomsplater
Leverandør av baderomsplatene er Fibo. Standard baderomsplate er slett og 
står i stil til standard gulvet på ditt bad. Her kan du velge mellom noen tilvalg.

Leverandør baderomsplater Nettadresse 
Fibo  fibo.no

Tips: Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike noe fra originalen, kom gjerne innom for å se originalprøven hos oss.

Notater:

Kryss av for ønsket tilvalgVEGG

Standard
2145 Grey Cement 

Tilvalg kr 0,-
4746 Grey Sahara

Tilvalg kr 0,-
8056 Lentini Dark

Tilvalg kr 0,-
2094 White

Tilvalg kr 0,-
0433 Reykjavik

Tilvalg kr 0,-
6274 Dusty Blue

Tilvalg kr 0,-
5206 Olive Green 

Tilvalg kr 0,-
5200 Varm Grey 

Tilvalg kr. 0,-
Standard baderomsplate med flisemønster i 30x60 og 60x60 cm

Bildet viser s tandard 
baderoms plate Grey Cement

Bildet viser s tandard farge i 
30x60 flismønster

Bildet viser s tandard farge i 60x60 flismønster
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Kryss av for ønsket tilvalgGULV BELEGG

Standard
iQ Megalit 
3390 602

Tilvalg kr 0,-
iQ Megalit 
3390 601

Tilvalg kr 0,-
iQ Megalit 
3390 603

Tilvalg kr 0,-
iQ Megalit 
3390 604

Gulvbelegg og fliser
Badet blir levert med gulvbelegg fra Tarkett. Velg mellom ulike farger kostnads fritt. 
Du får også muligheten til tilvalg for flis på gulv og vegger. Fliser leveres av Norfloor.
Hus 6 leveres bad med Limestone Grey flis på vegg og gulv som standard (ingen 
tillegg i pris).

Leverandør Nettadresse
Tarkett tarkett.no 
Norfloor norfloor.no   Ønsker å avtale møte med leverandør

Tips: Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike noe fra originalen, kom gjerne innom for å se originalprøven hos oss.

TILVALG FLISER

Tilvalg
Arc Grey
20x20 cm

Tilvalg
Arc Vision
20x20 cm

Tilvalg
Arc Graphite
20x20 cm

TILVALG PRISEKSEMPEL: Et bad på 6,5 m2

Tilvalg
Limestone Grey 
30x60 og 5x5

Tilvalg
Limestone Ivory 
30x60 og 5x5

Tilvalg
Limestone Taupe
30x60 og 5x5

Tilvalg
Limestone Black 
30x60 og 5x5

Flis på gulv 
20x20 Arc  kr  15 000,-
30x60 og 5x5 Limestone  kr  25 000,-

Flis på vegger 
30x60 Limestone  kr 93 000,-
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VVS
Armaturer og dusjgarnityr leveres av Grohe. Dusjvegger og toaletter kommer 
fra Svedbergs. Her kan du krysse av om du ønsker tilvalg.

Standard
XXXXXXX
Produktnr: 00000000

Standard
Grohe Eurosmart
NRF nr: 4220699

Tilvalg kr 2 030,-
Grohe EuroCube
NRF nr: 4220617

KJØKKENARMATUR Kryss av for ønsket tilvalg

Standard
Grohe Bau Edge
NRF nr: 4222928

Tilvalg kr 1 610,-
Grohe EuroCube
NRF nr: 4220776

Standard   
Grohe Nordic termostatbatteri og 
Grohe New Tempesta dusjgarnityr
NRF nr: 4220773 + 4221492

BADEROMSARMATUR OG GARNITYR
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Tips: Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike noe fra originalen, kom gjerne innom for å se originalprøven hos oss.

Leverandør Nettadresse
Svedbergs svedbergs.no
Grohe grohe.no

TOALETT Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg kr 11 240,- 
Grohe showersystem  
XXL 230 EuroCube m/rainshower
NRF nr: 4221611

DUSJVEGGER

Standard   
Hjørnedusj 90x90 cm  
fra Svedbergs. Art nr: 60573992

Standard   
WCfixtur Glassbox fra Svedbergs

Notater:
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Badet er et viktig rom i hjemmet. 
Baderomsinnredning blir levert av HTH. 

Baderomsinnredning

Illustrasjon av standard innredning

Er du tidlig ute i prosessen ved kjøp av ny bolig, kan du i samarbeide med HTH Kjøkkenforum Sandefjord  
lage ditt eget drømmebad. Vi sender gjerne en henvendelse til HTH hvis du ønsker et eget møte med 
 leverandøren. Du blir da  invitert inn til deres utstillingslokaler med en konsulent som vil veilede deg 
 igjennom prosessen. Vi anbefaler at du kikker på www.hth.no for ideer og inspirasjon i forkant av møtet.

Tilvalg prises hos HTH.

Leverandør Nettadresse  
HTH Kjøkkenforum hth.no   Ønsker å avtale møte med leverandør

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Tilvalg kr 0,-
Front i farge 
Oslo

Tilvalg kr 0,-
Front i farge 
Stockholm

Tilvalg kr 0,-
Front i farge  
46 Grå

FARGE TILVALG PÅ INNREDNING 

STANDARD HÅNDTAK
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Elektro

Klikk-vinyl

Tilvalg på elektro gjøres direkte med 
Re Elektroinstallasjon. Alle kunder 
inviteres til et kundemøte for 
gjennomgang av bolig og tilvalg. 

I entré leveres klikkvinyl fra Kährs som standard på hus 6. Det vil også være 
et tilvalgsmulighet fra parkett til klikkvinyl i de andre boligene. Dette prises 
individuelt. 

Notater:

Leverandør Nettadresse 
Re Elektroinstallasjon AS reel.no

Standard
Kilimanjaro CLS 300
Størrelse: 300 x 600 x 6 mm
Produktnr: LTCLS3003300

Tilvalg
LUCANIA
Størrelse: 300 x 600 x 6 mm
Produktnr: LTCLS3001300

Tilvalg
MAKALU
Størrelse: 300 x 600 x 6 mm
Produktnr: LTCLS3007300

Notater:

Tips: Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike noe fra originalen, kom gjerne innom for å se originalprøven hos oss.

Leverandør Nettadresse
Kährs Parkett kahrs.com 

Kryss av for ønsket tilvalg
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Kryss av for ønsket tilvalg og skriv hvilke rom det gjelder i notatfeltetGARDEROBESKAP 100 CM

Garderobeskap fra HTH med slette slagdører og innredning

Garderobe
Ønsker du garderobe på soverom eller i entrè, leveres dette av Rival. 
Rival er en landsdekkende produsent av komplette garderober og skyvedører, 
som kan tilby nøyaktig de løsningene du er på utkikk etter. 
Du har også muligheten til å velge garderobeskap fra HTH med slagdører. 

Tilvalg kr 3 900,-
B: 1 m H: 2,1 m

Tilvalg kr 10 925,- 
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme  
med hvit lacobel glass
Produktnr: BW302300

Tilvalg kr 10 180,-
Komplett innredning  
med to dører. Sølv ramme  
med klart speil
Produktnr: BW302301

Tilvalg kr 10 550,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme med  
hvit lacobel glass og klart speil
Produktnr: BW302302
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GARDEROBESKAP 150 CM

GARDEROBESKAP 200 CM

Tilvalg kr 12 850,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme 
med hvit lacobel glass
Produktnr: BW302303

Tilvalg kr 10 815,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme 
med klart speil
Produktnr: BW302304

Tilvalg kr 11 835,-
Komplett innredning  
med to dører. Sølv ramme 
med hvit lacobel glass og 
klart speil
Produktnr: BW302305

Tilvalg 200 cm 
Komplett innredning 

Tilvalg 150 cm 
Komplett innredning 

Leverandør Nettadresse
Rival rival.no

NB! Fargeprøver gjengitt på trykk kan avvike fra originalen.

Notater:

Tilvalg kr 16 700,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme 
med hvit lacobel glass 
Produktnr: BW302306

Tilvalg kr 14 915,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme 
med klart speil
Produktnr: BW302307

Tilvalg kr 15 820,-
Komplett innredning 
med to dører. Sølv ramme 
med hvit  lacobel glass og 
klart speil
Produktnr: BW302308
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Distriktskontor OBOS Block Watne avd. Viken Vest
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen
Tlf. 32 80 72 00

Takk for at du kjøpte  
bolig hos oss. Vi er  
stolte av at du valgte 
OBOS Block Watne.  
Nå gir vi deg muligheten 
til å tilpasse boligen  
etter din egen smak  
og dine  behov.

Du har nå kjøpt bolig av en aktør som var der i går – og som også er der i morgen. Hjemmet 
er ditt og skal passe til deg. Velg din stil fra vårt utvalg av benkeplater, hvitevarer og gulvtyper, 
kostnadsfritt eller med et lite tillegg i prisen. Vær så god – vær din egen interiørdesigner.

Les mer på obosblockwatne.no/firenga

Illustrasjon
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