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Viktigt att veta! 
Det händer att våra leverantörer gör mindre utseende-
justeringar i produktsortimentet. 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 gör justeringar 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 
förändringar jämfört mot 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 presenterar
den inredning och vitvaror vi valt för att skapa ert drömkök.

Bänkskiva  
Urban Style 3008,
laminat med rak framkant

Kökslucka  
Alice vit, ramlucka med
fasad detalj. Vita täcksidor,  
stomme och socklar.

Källsorteringsskåp (låd look)
Placering under diskbänk med 6 behållare

Diskbänksblandare
Oras Saga 3934F

StandardKÖK

Inredning

Handtag  
Aster 31013,  
krom / svartmålad metall
c/c 128 mm

Fullutdragslådor och luckor med softstängning (ej i hörnskåp och skåp över kyl/frys).  Vit sockel. Vedum-skåp ovanför kyl/frys.  

Ledbelysning under väggskåp 
Dalum, dimbar 

Inrett för en
klimatsmart

vardag 

Kakel, 10x20 cm 
Vit högblank med fasad kant,
liggande sättning i halvförband

Diskbänksplåt
Intra Atlantic H1420
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KÖK

Vitvaror
Standard

KÖK

Vitvaror
Standard

Kylskåp, rostfri
Bosch
•  Energiklass D
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  SuperCooling: kyler snabbt  
 nyligen inställd mat,
• EasyLift-hylla: dörrhylla som  
 kan höjdjusteras

Frys, rostfri
Bosch
•  Energiklass E
• Nettovolym total: 242 l
• NoFrost 
• VarioZone: flyttbara fryslådor och  
 glashyllor 
• BigBox: extra stor fryslåda 
• IceTwister - isdispenser

Integrerad diskmaskin 
(lucka lika kök)  
Bosch 
•  Energiklass D
•  Home Connect: Trådlös  
 fjärrstyrning av vitvaran via  
 smartphone eller surfplatta
•  ExtraDry: extra noggrann 
 torkning av svårtorkad disk

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
•  4D Hotair
•  10 förinställda automatiska program
•  Pyrolytisk självrengöring 
•  SoftOpen- och SoftClose

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, Bad & KlädvårdWC/dusch, Bad & Klädvård

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 – allt det du behöver för en 
bekväm vardag.

Standard
WC/DUSCH, BAD & KLÄDVÅRD

Inredning

WC-Stol 
IFÖ Sign 6860
 
Standard i WC/dusch och Bad

Spegelskåp
Vedum Viken 600, vitt med en  
spegel, stomme i vit melamin och 
belysning Nittorp LED 305 krom 
 
Standard i WC/dusch och Bad

Kommod
Vedum Free 615 Moa vit med två 
lådor, tvättställ i vitt porslin och 
handtag Anemon 59069 i krom 
 
Standard i WC/dusch och Bad

Handtag till kommod 
Anemon 59069 i krom

Tvättställsblandare 
Oras Saga 3910F 
 
Standard i WC/dusch och Bad

Handdukstork
Vit stege, Cubus 
 
Standard i WC/dusch och Bad

Kakel och klinker
 
Vägg 
Vitt matt kakel, ca 20x40 cm,  
liggande rak sättning. 

Golv
Grått klinker, ca 15x15 cm. 
 
Standard i WC/dusch och Bad 
I Klädvård är vägg målad och 
våtrumsmatta ligger på golv.  

9INREDNINGSBROSCHYR, BRF BLÅBÄRSBACKEN

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



Standard
WC/DUSCH, BAD & KLÄDVÅRD

Inredning Standard
WC/DUSCH, BAD & KLÄDVÅRD

Inredning

Bänkskiva
7487D Zeus Silver  
laminat, med rak framkant 

Standard i Klädvård

Vask
Intra Barents A400-R06 

Standard i Klädvård

Blandare
Oras Saga 3935F 

Standard i Klädvård

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 Klädvård, 
placering enligt ritning

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 Klädvård, 
placering enligt ritning

Duschväggar
Linc Angel Flex, vikbara dörrar, 80x90 cm

Standard i WC/Dusch

Badkarsblandare
Oras Nova 7462

Standard i Bad

Takduschset 
Inkl. blandare  
Oras Optima 7192 
 
Standard i WC/Dusch

Badkar Alterna Nova 1500 
Vitt i glasfiberförstärkt sanitetsakryl, 1500x720 mm

Standard i Bad

Handdusch
Handdusch Alterna Primeo A2 i krom 
samt slang Alterna Picto 1,5 m,
inkl. vägghållare

Standard i Bad Våtrumsmatta, golv 
Raw Concrete Dark Grey 
25905136 

Standard i Klädvård

Bänkskåp
 
Bänkskåp från Vedum placeras under tvättställ.
Lucka Elsa vit med handtag Aster 31013 krom (c/c 128 mm),
inkl. barnsäkerhetsspärr. 

Standard i Klädvård
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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
Öppen trappa med vitmålad vang,  
eklaserade furusteg samt rostfria spjälor

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

Garderober  
och städskåp
 
Garderob och städskåp ingår 
enligt planlösning, se nedan för 
utförande.

Garderober Elsa vit, H=2100  
• 1 st hylla 
• 1 st klädstång 
 
Städskåp Elsa vit, H=2100 
• 1 st hylla
• 2 st utdragbara platsbackar
• Medicinskåp  
• Slanghållare
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Tillval
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Braskamin Contura 556:1 Style Svart
inkl. golvskydd av glas.
Plåtkamin med gjutjärnstopp,
placering enligt planlösning. 
 
Svart braskamin med generösa sidoljus 
som gör att du kan se elden från flera 
vinklar i rummet. Luckan i glas ger ett lätt 
och modernt uttryck, samtidigt som de 
rena linjerna i designen gör att kaminen 
smälter in i ditt hem, oavsett vilken stil du 
föredrar.

Pris: 52 300 kr

Braskamin Contura 556T Style Svart
inkl. golvskydd av glas.
Täljstenskamin med sidoljus, 
placering enligt planlösning. 
 
Svart täljstenskamin med stora sidoljus 
som visar mycket av elden. Täljsten är 
värmelagrande och gör att du kan njuta 
länge av värmen.

Pris: 57 300 kr

Svensktillverkade 
braskaminer med 
hög kvalitet och 

effektivitet
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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


