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Viktigt att veta! 
Det händer att våra tillvalsleverantörer byter artikelnummer 
med mindre utseendejusteringar i produktsortimentet som 
följd. För att underlätta, både i vår interna administration, 
men också i hur vi lägger upp tillvalsprocessen för dig som 
kund, förbehåller vi från OBOS oss därför rätten att byta 
artikel när våra leverantörer gör det.  

Vad innebär det för mig som kund?  
Det innebär att i de fall då leverantörer byter artikelnummer 
får du en mycket snarlik produkt – givetvis med åtminstone 
samma kvalitet och funktionalitet som den ursprungliga. 
Självklart informerar vi också dig som kund ifall det blir så 
att du får en produkt med annat artikelnummer än det som 
står i tillvalsbroschyren/tillvalsverktyget.

Bra standard från start
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 Vedum och vitvaror från Bosch. 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. 
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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  
Urban Style 3008
Laminat med rak framkant

Kökslucka  
Elsa, vit melamin (NCS S 0500-N)
Täcksidor, stomme och socklar i vitt.

Diskbänksplåt
Intra Atlantic 1400

Källsorteringsskåp (låd look)
Placering under diskbänk med 6 behållare

Diskbänksblandare
Oras Saga 3934F

StandardKÖK

Inredning

Handtag  
31014 Anemon
c/c 128 mm

Stänkskydd
2204-K00 S Cracked Cement 
ingen fog

Fullutdragslådor och luckor med softstäning (ej i hörnskåp och skåp över kyl/frys).  Vit sockel.
Kökssnickerier anpassade för inbyggnadsprodukter och fläktkåpa. Vedum-skåp ovanför kyl/frys.

Ledbelysning under väggskåp 
Dalum, dimbar 

Köksö ingår 
 enligt planlösning
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KÖK

Vitvaror
Standard

KÖK

Vitvaror
Standard

Kylskåp, rostfri
Bosch
•  Energiklass E
•  Nettovolym total: 346 l
•  Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
•  LED-belysning
• VitaFresh Pro - klimatzoner som  
 håller färskvaror fräscha upp till  
 3 gånger längre

Frys, rostfri
Bosch
•  Energiklass F
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  FreshSense: jämn temperatur 
 genom intelligent sensorteknologi
•  Elektronisk temperaturstyrning
•  Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW

Diskmaskin, rostfri
Bosch
•  Energiklass C
•  EfficientDry: förbättrat 
 torkresultat genom automatisk  
 dörröppning
•  Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
•  Home Connect: Trådlös  
 fjärrstyrning av vitvaran via  
 smartphone eller surfplatta

Fläktkåpa, rostfri
Bosch
•  Energiklass A
•  Vägghängd
• EcoSilence Drive -motor 
• Styrning med DirectSelect: 
 välj önskad effektläge och ljus 
 med ett fingertryck

Induktionshäll
Bosch
•  TouchSelect-styrning
•  17 effektlägen
•  PowerBoost-funktion för alla   
 kokzoner
•  Timer med avstängningsfunktion  
• QuickStart-funktion

Inbyggnadsugn, rostfri
Bosch
•  Energiklass A
•  Volym: 71 l
•  Snabbstart
•  7 ugnsfunktioner
•  LCD-display
•  Temperaturintervall 50 - 275° C

Mikrovågsugn, rostfri
Bosch
•  Volym: 21 l
•  Maxeffekt 900 W
•  7 automatiska program
•  Inverterteknologi 
   - skonsam uppvärmning
•  LTFT-display med touch control
•  För inbyggnad
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WC/dusch/tvätt & BadWC/dusch/tvätt & Bad

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

Badrumsinredning

WC-Stol 
IFÖ Sign 6860
vitt porslin

Tvättställ
Geberit VariForm, vitt

Standard i wc/dusch/tvätt

Spegelskåp
Vedum Bas 600, vitt med en  
spegel, stomme i vit melamin och 
belysning Nittorp LED 305 krom

Bänkskiva
Urban Style 3008, 
laminat med rak framkant

Standard i wc/dusch/tvätt

Våtrumsmatta, golv 
Dark Grey 25905136

Våtrumsskiva, vägg 
HG Denver White
3091-F01
60x40 cm,
fogbredd 3.5 mm

Kommod
Vedum Free 615 Moa vit med två 
lådor, tvättställ i vitt porslin och 
handtag nr. 69 i krom

Standard i Bad

Handtag till kommod 
Nr 69 i krom
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Standard
WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Badrumsinredning Standard
WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Badrumsinredning

Vedum bänkskåp 
Placering under tvättställ, ink. barnsäkerhetsspärr. Lucka Elsa vit med handtag 31078 i matt krom (stående placering).

Standard i wc/dusch/tvätt

Tvättmaskin
Bosch
•  Energiklass D
• Kapacitet 7 kilo
• Högsta centrifugerings- 
 hastighet: 1200 varv/min
• EcoSilence Drive: energisnål 
 och tystmotorteknologi
• SpeedPerfect ger optimal   
 tvättresultat på 65% kortare tid
• ActiveWater™, som sparar   
 vatten och pengar 

Standard i wc/dusch/tvätt

Kondenstumlare
Bosch
•  Energiklass: A++
• Kapacitet 7 kilo
• Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
• EasyClean filter: ekel rengöring  
 av kondensorfiltret
• AutoDry: elektronisk fuktavkänning
• AntiVibration Design
• LED-display med touch-kontroll
• SensitiveDrying-system: torkar jämnt  
 och skonsamt

Standard i wc/dusch/tvätt

Duschväggar
Linc Niagara, två svängda dörrar, vändbara,
90x90 cm, 6 mm klart härdat säkerhetsglas med
borstade profiler

Standard i wc/dusch/tvätt

Tvättställsblandare 
Oras Saga 3910F

Duschblandare
Oras Optima 7160

Takduschset 
Oras Optima 7192

Handdukstork Pax Flex I
5 Momento II

Badkar Alterna Nova 1700 
Vitt i glasfiberförstärkt sanitetsakryl, 1700x750 mm

Standard i Bad

Handdusch 
Badkarsblandare Oras Nova 7462
inkl. handdusch Alterna Primeo A2 
i krom med en kopp för montering
på vägg samt slang Alterna Picto  
1,5 m. 

Standard i Bad
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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

Ibiza F1
Levereras till samtliga dörrar.

Swedoor Easy GW 
Slät vit. Vitlackerade karmar 

Kährs Ek Erve
13 mm, 3-stav, mattlack,

kan innehålla kvist.
I alla bostadsutrymmen exkl. 

våtrum. Golvlist vitmålad. 
Tröskel i ek  

(ej färganpassad till golv).

Trappa
Tät furutrappa med vitmålade
sättsteg och vang. Plansteg i eklaserad
och klarlackad furu. Handledare typ
Funk i eklaserad och klarlackad furu.

Garderober och städskåp ingår enligt planlösning, se prislista för vilken inredning som ingår.

Vitmålade väggar 
Kulör CS-S 0500-N,
avser hela bostaden
Observera att färgåtergivelse  
i tryck kan avvika mot  
originalfärgen
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Tillval
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Braskamin Contura 556:1 Style Svart
inkl. golvskydd av plåt.
Plåtkamin med gjutjärnstopp,
placering enligt tillvalsritning. 

Pris: 52 300 kr

Braskamin Contura 556T Style Svart
inkl. golvskydd av plåt.
Täljstenskamin, placering enligt 
tillvalsritning. 

Pris: 57 300 kr

Obs! Vid val av braskamin ändras hängning på altandörr.
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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
trivsamma Brf Blåbärsbacken


