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Leverantörer

HTH • Siemens • Vedum • INR • Ifö  
Oras • Elfa • Swedoor • Kährs

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 HTH 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.

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

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



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.

Köksutförande JP/Mono Vit
Softstängning och fullutdrag i 
lådor, softstängning i luckor

Handtag Shape – W 773 743
Längd 13,8 cm (c/c 12,8 cm)

Bänkskiva  
Granit Nero 649
Laminat med rak kant

Diskbänk Intra Omnia 78DF
Infälld

Blandare
Oras Vega 1839FGG
Med avstängning

StandardKÖK

Inredning

Övrig inredning: Ljusrampslist färganpassad till skåpslucka och undersida överskåp vit. Golvsockel (Dekor) vita.
HTH-skåp ovanför kyl/sval- och frysskåp inkl. aventobeslag med inbyggd softstängning.

Diskbänkskåp med flexibelt 
avfallsstativ i silver
Monterad på insida lucka 

Kakel Soul vit blank, 10x30 cm
Liggande rak sättning
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Passer til HTH skab:

A1005X1
(se nøjagtigt HTH nr. nedenfor)

• Maksimal belastningsevne: 20 kg. 
   pr. kurv

Leveres i færdigpakket sæt med:

• 2 Arena plus kurve med fast bund 
   og antrazit kanter

• 1 akselrør justerbart mellem 600 - 
   750mm

• Til henholdsvis 40, 50 og 60 cm  
   bred låge med højre eller venstre 
   sving

LEMANS 
HJØRNESKABSUDTRÆK - dele og tilbehør

Komplet LeMans II sæt - antrazit 40’
2 stk. antrazit hylder med fast bund + akselrør justerbart mellem 600 - 750mm.

Til HTH skab A100561 med 40 cm låge - højre svingbar til venstrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5513 9846  HTH bestillingsnr.:     00Z102140 
  Pris pr. stk.:                5.201
Til HTH skab A100561 med 40 cm låge - venstre svingbar til højrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5514 9846  HTH bestillingsnr.:     00Z102141 
  Pris pr. stk.:                5.201

Komplet LeMans II sæt - antrazit 60’
2 stk. antrazit hylder med fast bund + akselrør justerbart mellem 600 - 750mm.

Til HTH skab A100541 med 60 cm låge - højre svingbar til venstrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5297 9846 HTH bestillingsnr.:     00Z102144 
 Pris pr. stk.:                6.047
Til HTH skab A100541 med 60 cm låge - venstre svingbar til højrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5298 9846 HTH bestillingsnr.:     00Z102145 
 Pris pr. stk.:                6.047

Komplet LeMans II sæt - antrazit 50’
2 stk. antrazit hylder med fast bund + akselrør justerbart mellem 600 - 750mm.

Til HTH skab A100551 med 50 cm låge - højre svingbar til venstrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5254 9846 HTH bestillingsnr.:     00Z102142 
 Pris pr. stk.:                5.635
Til HTH skab A100551 med 50 cm låge - venstre svingbar til højrehængt låge
OL artikel nr.: 23 5255 9846 HTH bestillingsnr.:     00Z102143 
 Pris pr. stk.:                5.635

Soft-/selvindtræk - antrazit
Der skal anvendes 2 stk. pr. skab

Til højre svingbar
OL artikel nr.: 23 4641 7500 HTH bestillingsnr.:     00Z102146 
 Pris pr. stk.:                480
Til venstre svingbar
OL artikel nr.: 23 4642 7500 HTH bestillingsnr.:     00Z102147 
 Pris pr. stk.:                480
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Hörnbänkskåp med Le Mans  
2 st antracithyllor

Köksö med  
laminatbänkskiva

ingår i båda  
hustyper
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.

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



Bänkskivor i laminat från HTH:
Kostnadsfritt val i kök samt i WC/Dusch/Tvätt.

KÖK

Bänkskivor

Inspirationsbild från HTH

Standard

Black Stone 653 Nordisk Ek 623

Hickory 629

Lava 249 Grå Marmor 612 Forest Walnut 655

Mörk Metall 534 Nero Venice 642

Grafit 630

Trend Vit 636

Levanto Marble 643Slate Stone 637

Rustik Metall 542 Betong 558 Stav Ek 571Design Vit 537

Ljus Betong 600

White Raw Concrete 641 Slat Stone 637

Marmor Nero 626

Delaware Stone 652 Kandia Marble 638

Marmor Natura 627

Skogsek 639

Design Antracit 450

Mörk Grå Kvarts 551 Rugged Concrete 640

Industrial Metall 628Rustik Ek 599

Vit 635

Glitter Bianco 603

Marmor Bianco 619

Struktur Ljus 590 Surface 597

Struktur Mörk Ek 604 Vit Pine 605Brun Elm 613

StandardKÖK

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

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



TillvalTillval KÖK

Inredning
KÖK

Skåpluckor/Handtag

Art Vit
Pris: 20 900 kr

Focus Vit
Pris: 38 100 kr

Focus Midnattsblå
NCS S8005-R80B 
Pris: 66 200 kr

Focus Grå
NCS S5000-N  
Pris: 66 200 kr

Scandinavian Classic Vit
Pris: 62 400 kr

Lounge Krom
14,2 cm – W 773 389
(c/c 12,8 cm)
Pris: 2 400 kr

Lounge Mässing-look
14,2 cm – W 773 388
(c/c 12,8 cm)
Pris: 2 400 kr

Nude Stål 
13,8 cm  – W 773 739
(c/c 12,8 cm)
Pris: 2 400 kr

Nude Vit
13,8 cm  – W 773 880
(c/c 12,8 cm)
Pris: 2 400 kr

Antik skål
10,4 cm – W 773 808
(c/c 6,4 cm)
Pris: 2 400 kr

Lucka Focus går även att välja i nedan kulörer:   

Oras Optima 2734F
Med avstängning
Pris: 1 600 kr

Avfallssystem 
Sidmonterad i skåp under diksbänk,  
2x10 liters hinkar med lock
Pris: 1 000 kr

LED spotlights  
Infällda under väggskåp (2,4 watt), 
placerade enligt HTH-norm, undersida 
överskåp matchad till skåpslucka
Pris: 6 600 kr

Observera att angivna NCS-koder motsvarar inte exakta HTH-färger 
utan närmaste vägledande NCS-kod.

Fina detaljer 
från HTH som  

skapar helhetskänslan 
i ditt nya kök

Base knopp  
Stål-look
Diameter 2,5 cm
W 773 099
Pris: 2 400 kr

Antik knopp 
3,5 x 2,3 cm
W 773 612
Pris: 2 400 kr

Base stållook 
Circle Svart 
Diameter 3,0 cm
W 773 415
Pris: 2 400 kr

Soul vit matt, 10x30 cm
Liggande rak sättning 
 
Kostnadsfritt val

Paris Fasad vit blank, 10x20 cm
Sättning i murförband 
 
Pris: 1 400 kr

Visby grå, 30x60 cm
Stående sättning 
 
Pris: 2 000 kr

Eriksberg grå, 30x60 cm
Stående sättning 
 
Pris: 2 000 kr

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

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

HandtagKöksutförande erbjuds med nedan luckval



Ugn, vit
Siemens
•  Energiklass A+
• 2 st bakplåtar i emajl, 1 grillgaller  
 och 1 långpanna
•  4D hotAir, varmluftsfunktion
•  Med fastPreheat nås önskad  
  temperatur fortare
•  ecoClean Plus: Ytbeläggning som
 absorberar och bryter ned smuts

Mikrovågsugn, vit
Siemens
•  Volym: 21 l
•  Maxeffekt 900 W
•  Inverter - skonsam uppvärmning
•  cookControl Plus funktion som
  har 7 olika automatikprogram
•  TFT-Display med klartext
•  touchControl

Glaskeramikhäll
Siemens
•  PowerBoost-funktion
•  4 highSpeedkokzoner
•  TouchSlider-styrning
•  17 effektlägen
•  Timer med stoppfunktion
•  Digital funktionsdisplay

KÖK

Vitvaror
Standard KÖK

Vitvaror
Standard

Spisfläkt, silvermetallic 
Siemens
•  Energiklass B
•  Utdragbar fläkt
• 3 hastigheter
•  Kondensatormotor
•  Energibesparande LED-lampor
•  Max kapacitet: 388 m³/h
• Ljudnivå vid högsta hastighet: 67 dB

Kylskåp, vit
Siemens
•  Energiklass E
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  HyperFresh plus-låda med   
 reglerbar luftfuktighet
•  bottleRack - säker förvaring  
 för alla flaskor

Frysskåp, vit
Siemens
•  Energiklass F
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  varioZone: alla lådor och 
 glashyllor är enkla att ta ut
•  multiAirflow-system

Diskmaskin, vit
Siemens
•  Energiklass A++
•  Home Connect, låter dig
 få tillgång via en app
• Flexibel höjdjustering av  
 överkorgen
• varioSpeed plus on demand
• Ljudnivå 46 dB(A) re 1 pW
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.

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



KÖK - Stilpaket Vitt

Vitvaror
KÖK - Stilpaket Rostfritt

Vitvaror
Standard

Övriga vitvaror enligt lika utgångsstandard. 

Tillval Tillval

Paketpris:   
15 200 kr

Induktionshäll
Siemens 
(ersätter häll i utgångsstandard)
•  PowerBoost-funktion för alla  
  induktionszoner
•  TouchSlider-styrning
•  17 effektlägen
•  Timer med avstängnings-
 funktion per kokzon 
 
Pris: 2 900 kr 

Fläktkåpa, rostfri, bredd 60 cm
Siemens 
(ersätter fläkt i utgångsstandard)
•  Energiklass B
• Hög kapacitet på 720 m³/h
•   LED-belysning
• Ljudnivå på 64 dB
• Intensivläge som tillfälligt  
 höjer effekten 
 
Pris: 7 900 kr  
Vid val av fläktkåpa kommer skåpen på 
vardera sida att minska med 10 cm/skåp.
Skorstensförlängning tillkommer.
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.

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

Kylskåp, rostfritt
Siemens
•  Energiklass E
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  hyperFresh plus-låda med  
 reglerbar luftfuktighet
•  easyAccess-hyllor:  
 utdragbara glashyllor

Frysskåp, rostfritt
Siemens 
• Energiklass F
•  Nettovolym total: 242 l
•  noFrost
•  VarioZone: alla lådor och
 glashyllor är enkla att ta ut
•  LED-belysning

Inbyggnadsugn, rostfri
Siemens
•  Energiklass A+
• 2 st bakplåtar i emajl, 1 grillgaller  
 och 1 långpanna
•   activeClean® – automatiskt 
 självrengörande system
• 4D hotAir: Varmluftsfunktion 

Diskmaskin, rostfri
Siemens
•  Energiklass E
• Home Connect
• Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
• varioSpeed Plus on demand
• Favoritknappen – kombinera  
 dina personliga program och  
 alternativ

Mikrovågsugn, svart/rostfri
för inbyggnad
Siemens
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram

Spisfläkt, rostfri
Siemens
•  Energiklass A
•  Utdragbar fläkt
• 3 hastigheter och intensivläge
•  Max kapacitet enligt: 271 m³/h 
• Ljudnivå min/max: 49/62 dB
• Effektiv och tyst iQdrive motor



BadrumBadrum

Ett nytt och fräscht badrum är sann vardagslyx – och en stor fördel 
med att flytta in i ett nybyggt hem. För här är allt precis så redan från 
början och all utrustning finns på plats – men du kan också göra lite olika 
val som hjälper till att göra din oas i vardagen till din alldeles egen.

Standard

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning

WC-stol 
IFÖ Sign 6860

Tvättställsblandare 
Oras Vega 1810FGG

Tvättställspaket

Kommod Vedum Free 615
Två lådor i utförande Maja Vit F20
inkl. tvättställ i vitt porslin. Dubbelt
eluttag i låda och inredning i lådor. 

Spegelskåp Bas 600
Vitt med en dubbelsidig spegellucka,
2 st lösa glashyllor, dämpad stängning
och belysning Nittorp LED 305 krom.

Handtag kommod 
5906910 rosfritt

Bänkskiva  
Granit Nero 649
Laminat med rak kant 
 
Standard i wc/dusch/tvätt

Klinker
Eriksberg Grå
15x15 cm,
rak sättning

Kakel Vit blank 25x40 cm
Liggande rak sättning

Observera att bild är endast för inspiration.  Avvikelser mot slutprodukt förekommer.
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.

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



WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning Standard

Duschvägg Linc Niagara
Två svängda dörrar, vikdörrar 90x90 cm,
6 mm klart härdat säkerhetsglas med borstade  
profiler. 

Duschpaket 
Oras Nova / Oras Apollo 7413 
 
Standard i Wc/Dusch/Tvätt

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning Tillval

Tvättställspaket – Stil Standard
Bredd 60 cm

Kommod Vedum Free Maja 615 och spegelskåp Bas 600 
Modell lika standard men i kulör enligt val till höger,
inkl. handtag 5906910 rosfritt. Kulör på spegelskap  
följer val av kulör på kommod.  
 
Pris: 7 300 kr

Grå F44

Sandbeige F79

Takduschset
Takdusch Alterna Terzo T2 och
duschblandare Oras Optima 7160 
 
Standard i Bad

Torktumlare
Siemens
•  Energiklass: A++
• Kapacitet 7 kilo
• iSensoric torktumlare med 
 värmepump
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Outdoor-program för skonsam  
 torkning av funktionstextilier 
 
Standard i wc/dusch/tvätt

Tvättmaskin
Siemens
•  Energiklass D
• Kapacitet 7 kilo
• iQdrive: energisnål och tyst   
 motorteknologi
• Högsta centrifugerings-
 hastighet: 1200 varv/min
• Stor LED-display
• touchControl-knappar 
 
Standard i wc/dusch/tvätt

Kakel, vägg

Klinker, golv

Vit matt 25x40 cm
Liggande rak sättning 
 
Pris: 3 500 kr 

Visby grå, 30x60 cm
Liggande rak sättning 
 
Pris: 12 400 kr

Visby grå, 15x15 cm
Rak sättning 
 
Pris: 12 400 kr

Skärgård grå, 15x15 cm
Rak sättning 
 
Pris: 11 100 kr

Skärgård svart, 15x15 cm
Rak sättning 
 
Pris: 11 100 kr

Eriksberg grå, 30x60 cm
Liggande rak sättning 
 
Pris: 11 100 kr 

Vill du sätta
lite färg på ditt
nya badrum?
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WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning
WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning TillvalTillval

Badkar 

Alterna Nova (1700x750 mm)
Val av badkarsblandare och duschset görs separat. 
Ersätter duschvägg i utgångsstandard. 

Tillval i Bad
Pris: 8 200 kr

Alterna Picto (1590x690 mm) 
Val av badkarsblandare och duschset görs separat. 
Ersätter duschvägg i utgångsstandard.

Tillval i Bad
Pris: 6 200 kr

Badkarsblandare  
Oras Nova 7462
Inkl. duschset Oras Apollo 520
vid val av badkar eller vid val  
för framtida badkar. Ersätter 
duschpaket i utgångsstandard. 
 
Tillval i Bad
Pris: 1 100 kr

Badkarsblandare  
Oras Optima 7140
Inkl. takduschset Alterna Terzo T2 
vid val av badkar eller vid val  
för framtida badkar. Ersätter 
duschpaket i utgångsstandard. 
 
Tillval i Bad
Pris: 1 600 kr

Duschvägg Linc Angel
Två raka dörrar, vikdörrar 90x90 cm,  
6 mm klart härdat säkerhetsglas med  
borstade profiler 

Pris: 5 100 kr

Takduschset Alterna Terzo T2
Inkl. duschblandare Oras Optima 7160 
 
Tillval i wc/dusch/tvätt 
Pris: 3 000 kr

Tvättmaskin
Siemens
•  Energiklass: C
• Kapacitet 8 kilo
• i-Dos: automatiskt system för  
 dosering av tvättmedel
• Stor LED-display
• iQdrive-motor - effektiv, 
 långlivad och tyst

Tillval i wc/dusch/tvätt
Pris: 5 400 kr

Torktumlare
Siemens
•  Energiklass: A++
• Kapacitet 8 kilo
• Självrengörande - rengör  
 kondensorn automatiskt
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Stor LED-display
• Outdoor-program

Tillval i wc/dusch/tvätt
Pris: 4 800 kr

Välj kostnadsfritt 
bland samma  

laminatbänkskivor  

som i kök, se sid. 6-7

Komfortvärme i Bad
Elslingor i golv, i bad på övervåning. 

Tillval i Bad 
Pris: 9 500 kr

Oras Optima 2710F 
 
Pris: 1 200 kr

Pax Flex I 5 Momento II, krom
Med dold elanslutning 
 
Pris: 3 400 kr 
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
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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, spotlights på väl valda ställen likaså. Här hittar  
du ett urval av inredningsval som sätter den berömda pricken över i:et.

Standard
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Garderober
Vit Dekor, inkl. inredning 
1 st klädstång och 1 st hylla. 
H=2068 mm, B=600 mm
Ingår enligt ritning.

Ibiza F1
Levereras till samtliga dörrar.

Swedoor Easy GW 
Slät vit. Vitlackerade karmar 
(gäller även tillvalsalternativ).

Kährs Ek Siena
15 mm, 3-stav, mattlack, 
Kan innehålla kvist. Till bostadsutrymmen,
exkl. våtrum och entré. Trösklar färganpassade.
Golvlist vitmålad. 

Trappa
Tät trappa inkl. vang och sättsteg i vitmålad furu 
och plansteg i eklaserad furu. Handledare och 
räcke i eklaserad och klarlackad furu, typ Funk 11. 

Övrig inredning: Fönsterbänkar i vitmålad MDF som standard.

Golvvärme  
ingår på plan 1
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TillvalTillval
GENERELL INTERIÖR

Inredning
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Kährs Ek Taranto
15 mm, 3-stav, mattlack vit, 
kan innehålla kvist. 
Färganpassade trösklar. 
 
Pris Radhus: 13 500 kr
Pris Parhus: 15 300 kr

Kährs Ek Eclipse
15 mm, 3-stav, ultramatt,
borstad grå, kan innehålla kvist. 
Färganpassade trösklar. 
 
Pris Radhus: 37 300 kr
Pris Parhus: 42 300 kr

Unique 01L, vit
Pris Radhus: 11 700 kr
Pris Parhus: 14 500 kr

Innerdörrar SkjutdörrsgarderoberGolv

Skjutdörrar Elfa Vista 
Skjutdörrar (1900 mm) med vit melamin  
och silverprofiler exkl. inredning
 
Tillval möjligt i Entré
Pris: 6 700 kr

Skjutdörrar Elfa Vista 
Skjutdörrar (1900 mm) med klart spegelglas  
och silverprofiler, exkl. inredning 
 
Tillval möjligt i Entré
Pris: 7 400 kr

Trappa, färganpassning 
  
Vang och sättsteg i vitmålad furu. Handledare,  
räcke (Funk 11) och plansteg i ek färganpassade  
till golv Taranto alternativt golv Eclipse. 
 
Pris: 23 400 kr

Elfa inredning  
 
Inredning och städskåp till Elfa i Entré. 
 
Skjutdörrar 
6 st trådhyllor, 1 st klädstång och 4 st utdragsbara 
backar 
 
Städskåp 
1 st trådhylla, redskapshållare, krokar och medicinskåp 
 
Pris: 6 700 kr
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Tillval

PARHUS

Planlösning

Sovrum 5 och klädkammare istället för Allrum
på plan 2.  
Pris: 25 400 kr

Sovrum 4 istället för litet allrum på plan 2 
Pris: 18 400 kr

Sovrum 4 och klädkammare istället för litet 
allrum och arbetshörna på plan 2 
Pris: 21 500 kr

Stort allrum och klädkammare istället för litet 
allrum och klädkammare samt arbetshörna plan 2 
Pris: 11 200 kr

Litet Allrum och klädkammare istället för stort 
Allrum på plan 2. 
Pris: 18 000 kr

Tillval
RADHUS

Planlösning
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Stort allrum istället för litet allrum och  
klädkammare på plan 2 
Pris: 11 200 kr
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Fina sociala ytor och gott 
om plats för hela familjen
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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 Brf Sundby Allé


