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Leverantörer

HTH • Siemens • FF Kakel • Vedum • INR  
• Ifö • Oras • Swedoor • Kährs • Elfa • Nibe

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.

Viktigt att veta! 
Det händer att våra leverantörer gör mindre 
utseendejusteringar 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.  

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.

Kökslucka HTH ZP/Focus Beige
Softstängning och fullutdrag  
i lådor, softstängning i luckor

Handtag Infinite matt svart  
W773419
Längd 17,9 cm

Bänkskiva  
Glitter Bianco 603
Laminat med rak kant

Kakel Vit blank, 15x30 cm
Standard i Parhus

Diskbänk Intra Omnia 78DF
Underlimmad

Blandare
Oras Safira 1029F
Med avstängning

StandardKÖK

Inredning

Övrig inredning: HTH-skåp ovanför kyl/sval- och frysskåp inkl. aventobeslag med inbyggd softstängning. Golvsockel (Dekor) beige. 
Endast i kedjehus: Högskåp för ugn och mikro.

Källsorteringsskåp 
6-facks avfallssytem  
(3-lådslook) inkl. softstängning,
placering under diskbänk,
bredd 80 cm

LED spotlights  
Infällda under väggskåp (2,4 watt), 
placerade enligt HTH-norm,
undersida överskåp färgmatchad 
till skåpslucka

Köksö med  
DUO-laminat 

ingår i kedjehus
Bild visar kedjehus.
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Bänkskivor i laminat från HTH:
Kostnadsfritt val i kök (båda hustyperna) och i tvätt (endast kedjehus)

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

White Raw Concrete 641

Marmor Nero 626

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

Delaware Stone 652Ljus Betong 600

Marmor Bianco 619

Struktur Ljus 590 Surface 597

Struktur Mörk Ek 604 Vit Pine 605Brun Elm 613 Granit Nero 649

StandardKÖK

Bänkskivor
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TillvalKÖK

Inredning

Komposit, bänkskiva & stänkskydd
Kompositbänkskiva inklusive planlimmad vask Intra Omnia 78DF eller Intra Omnia 600SF, blandare enligt utgångsstandard. 
Samma komposit kan även väljas som stänkskydd på vägg.

Kakel, tillval parhus

Fog Satäng Bianco DriftNegro Tebas

Vit matt, 15x30 cm
Pris: 2 200 kr

Glade Branco 
60x60 cm
Pris: 5 000 kr

Glade Marfim 
60x60 cm
Pris: 5 000 kr

Glade Cinza
60x60 cm
Pris: 5 000 kr

Glade Antracite
60x60 cm
Pris: 5 000 kr

Vit blankt, 10x30 cm
Pris: 2 200 kr

Vit matt, 10x30 cm
Pris: 2 200 kr

Biselado Vit blank,
10x20 cm, fasade kanter
Pris: 2 200 kr

Empira White Turbine Grey

Intra Omnia 78DF

Intra Omnia 600 SFIntra Omnia 78DF

TillvalKÖK

Kakel

Bänkskiva i massiv trä
Inklusive underlimmad vask Intra Omnia 78 DF eller 97 DRF/DLF

Ek (rak framkant)

Priser enligt nedan
Kedjehus: 48 700 kr  
Parhus: 25 300 kr

Intra Omnia 97 DRF/DLF

Priser Kompositbänkskiva  
Negro Tebas  
Kedjehus: 36 900 kr  
Parhus: 28 400 kr 

Fog Satäng 
Kedjehus: 36 900 kr  
Parhus: 28 400 kr 

Bianco Drift 
Kedjehus: 58 000 kr  
Parhus: 39 800 kr 

Empira White 
Kedjehus: 58 000 kr  
Parhus: 39 800 kr

Turbine Grey 
Kedjehus: 58 000 kr  
Parhus: 39 800 kr 

Priser Stänkskydd i komposit, 30 cm   
Negro Tebas  
Kedjehus: 8 400 kr  
Parhus: 10 600 kr 

Fog Satäng 
Kedjehus: 8 400 kr  
Parhus: 10 600 kr 

Bianco Drift 
Kedjehus: 10 900 kr  
Parhus: 13 200 kr 
 

Empira White 
Kedjehus: 10 900 kr  
Parhus: 13 200 kr

Turbine Grey 
Kedjehus: 10 900 kr  
Parhus: 13 200 kr

Blandare
Oras Vega 1839FGG
Med avstängning 

Kostnadsfritt val

Cipreste Vit blank, 
30x60 cm, stående
Pris: 2 200 kr

Cipreste Vit matt, 
30x60 cm, stående
Pris: 2 200 kr

Kakel från  
FF Kakel i olika 

former och nyanser

8 9

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

INREDNINGSBROSCHYR, BRF BJÖRRÖDSBÄCKENINREDNINGSBROSCHYR, BRF BJÖRRÖDSBÄCKEN8 9

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



TillvalTillval KÖK

Skåpsluckor
KÖK

Skåpsluckor

ZP/Focus Vit  
med standardhandtag

ZP/Focus Dammgrå 
med standardhandtag

RT/Art Vit 
med standardhandtag

ZP/Focus Mossgrön 
med standardhandtag

ZP/Focus Grå 
med standardhandtag

RT/Art Dammgrå 
med standardhandtag

ZP/Focus Högglans vit 
med standardhandtag

ZP/Focus Koksgrå 
med standardhandtag

RT/Art Koksgrå 
med standardhandtag

Scandinavian Classic Grå 
med standardhandtag

Oslo, ljus ask 
med standardhandtag

Harmony Dark 
med standardhandtag

RT/Art Grå 
med standardhandtag

ZP/Focus Mocka 
med standardhandtag

ZP/Focus Lera 
med standardhandtag

RT/Art Lera 
med standardhandtag

Luckor från HTH
Kostnadsfritt val

Luckor från HTH
Kostnadsfritt val

Tillval av vitrinskåp inkl. belysning är endast möjligt i skåp med bredd 80 cm.  
Pris: 3 500 kr/skåp.

Inspirationsbild från HTH
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TillvalKÖK

Handtag

Line Borstad svart
20,0 cm – W 773 391

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

Lounge Svartlackerad
14,2 cm – W 773 413
(c/c 12,8 cm)

Lounge Krom/Svart läder
14,2 cm – W 773 390
(c/c 12,8 cm)

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

Nude Stål 
13,8 cm  – W 773 739
(c/c 12,8 cm)
26,6 cm – W 773 740
(c/c 25,6 cm)

Antik knopp 
3,5 x 2,3 cm
W 773 612

Antik skål
10,4 cm – W 773 808
(c/c 6,4 cm)

Base knopp  
Stål-look
Diameter 2,5 cm
W 773 099

Base knopp  
Mässing-look
Diameter 2,5 cm
W 773 353

Softline Vågrätt
Längd 19,6 cm

Inspirationsbild från HTH.
c/c = avstånd mellan borrhåll

Little Rock Grön Marmor
Diameter 2,9 cm 
W 773 367

Detaljer som  
sätter helheten 

i ditt nya kök

Shape 
10,6 cm - W 773 742 
(c/c 9,6 cm)
13,8 cm - W 773 743 
(c/c 12,8 cm)
26,6 cm -  W 773 744 
(c/c 25,6 cm)

Circle Svartlackerad
Diameter 3 cm
W773415

Handtag & Knoppar
Kostnadsfritt val

exempelbild

Bild visar parhus.
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Ugn, vit
Siemens
•  Energiklass A+
•  4D hotAir, varmluftsfunktion
• 2 st bakplåtar i emajl, 1 grillgaller  
 och 1 långpanna
•  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

Induktionshäll
Siemens
•  PowerBoost-funktion för alla  
  induktionszoner
•  TouchSlider-styrning
•  17 effektlägen
•  Timer med avstängnings-
 funktion per kokzon 

KÖK

Vitvaror
Standard KÖK

Vitvaror
Standard

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, helintegrerad 
(lucka enligt val i kök)
Siemens
•  Energiklass D
•  Home Connect
•  varioSpeed plus on demand
•  Flexibel höjdjustering av  
 överkorgen
• infoLight projicerar ett ljus på
 golvet när diskmaskinen är igång
• Ljudnivå 46 dB(A) re 1 pW

Spisfläkt, silvermetallic 
Siemens
•  Energiklass B
•  Utdragbar fläkt
• 3 hastigheter
•  LED-belysning
•  Max kapacitet: 388 m³/h
• Ljudnivå vid högsta  
 hastighet: 67 dB 
 
Standard i parhus

Fläktkåpa, rostfritt stål
Siemens
•  Energiklass A
•  Frihängande fläkt
•  Kapacitet på upp till 444 m3/h
•  LED-belysning
•  Intensivläge som tillfälligt 
 höjer effekten
•  Tystgående: iQdrive motor
 
Standard i kedjehus
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KÖK - Stilpaket Vitt

Vitvaror
Tillval

Paketpris:   
6 100 kr

Kylskåp, vit
Siemens
•  Energiklass E
•  Nettovolym total: 346 l
•  LED-belysning
•  HyperFresh plus-låda med   
 reglerbar luftfuktighet
•  EasyAccess shelf: utdragbara  
 glashyllor för bättre överblick

Frysskåp, vit
Siemens
•  Energiklass F
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  IceTwister: Inbyggd  
 istärningslåda
•  VarioZone: alla lådor och  
 glashyllor är enkla att ta ut

Ugn, vit
Siemens
•  Energiklass A+
•  Pyrolytisk rengöring
•  4D hotAir, varmluftsfunktion
•  softMove, mjukstängande lucka
• Nå önskad temperatur snabbare  
 med fastPreheat 

Övriga vitvaror lika utgångsstandard. 

Övriga vitvaror lika utgångsstandard. 

Paketpris:   
Kedjehus: 9 600 kr

Parhus: 10 300 kr

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

Spisfläkt, silvermetallic 
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

Ingår i paket till parhus

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

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

KÖK - Stilpaket Rostfritt

Vitvaror
StandardTillval

Bild visar kedjehus.
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KÖK – Stilpaket Black Steel

Vitvaror
KÖK – Paket Energi Rostfritt

Vitvaror
Standard

Övriga vitvaror lika utgångsstandard. 

Tillval Tillval

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

Frysskåp, svart
Siemens
•  Energiklass F
•  noFrost
•  Nettovolym total: 242 l
• IceTwister: Inbyggd istärningslåda
• varioZone: alla lådor och  
 glashyllor är enkla att ta ut
• LED-belysning

Inbyggnadsugn, svart
Siemens
•  Energiklass A+
• Volym 71 l
• 1 st bakplåt i emajl, 1 grillgaller  
 och 1 långpanna 
•   activeClean® – automatiskt 
 självrengörande system
•  4D hotAir, varmluftsfunktion 

Mikrovågsugn för inbyggnad, svart
Siemens
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram
•  TFT Display: Lätt att läsa av från 
 alla vinklar
• LED-belysning

Paketpris:   
Kedjehus: 11 800 kr

Parhus: 12 500 kr

Spisfläkt, silvermetallic 
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

Ingår i paket till parhus

Ugn och mikro lika Stilpaket Rostfritt. Övriga vitvaror lika utgångsstandard. 

Kylskåp, rostfritt
Siemens
•  Energiklass D
•  Nettovolym total: 346 l
•  hyperFresh plus-låda med   
 reglerbar luftfuktighet
•  easyAccess-hyllor: 
 utdragbara glashyllor
• LED-belysning 
• bottleRack - säker förvaring   
 för alla flaskor

Frysskåp, rostfritt
Siemens 
•  Energiklass F
•  Nettovolym total: 242 l
•  noFrost
•  VarioZone: alla lådor och 
 glashyllor är enkla att ta ut  
•  Mindre behov av att rengöra  
 dörrar i rostfritt stål  
 - antiFinger print

Paketpris:   
Kedjehus: 11 700 kr

Parhus: 12 400 kr

Spisfläkt, silvermetallic 
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

Ingår i paket till parhus
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TillvalKÖK 

Vitvaror

Fläktkåpa, rostfri, 60 cm
Siemens
•  Energiklass: B
•  EU Energimärkning
• boxDesign
• Hög kapacitet på 720 m³/h
•  LED-belysning
• Extra tyst med en ljudnivå på 64 dB
• Intensivläge som tillfälligt höjer 
 effekten för att avlägsna kraftigt matos
 
Tillval i parhus
Ersätter utgångsstandard.
Vid val av fläktkåpa kommer skåpen på 
vardera sida att minska med 10 cm/skåp. 
 
Pris: 2 500 kr

Frys, helintegrerat
GI81NAEF0
•  Energiklass F
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 242 l
•  varioZone: alla lådor och 
 glashyllor är enkla att ta ut
•  MultiAirflow-system
•  Multialarm-system

Pris: 6 000 kr

Kylskåp, helintegrerat
KI81RADE0
•  Energiklass E
•  Nettovolym total: 319 l
•  LED-belysning
•  HyperFresh plus-låda med   
 reglerbar luftfuktighet
•  bottleRack - säker förvaring  
 för alla flaskor

Pris: 6 800 kr

Bild visar parhus.
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Dessa produkter kan 
du välja till samtliga 

vitvarupaket



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

BADRUM

Inredning

I kedjehus ingår wc/dusch, bad och tvätt. I parhus ingår wc/dusch/tvätt och bad. 

WC-stol 
IFÖ Sign 6860, vit porslin

Standard i 
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Klinker, golv
Chicago Night, 30x30 cm

Standard i 
Kedjehus, wc/dusch, bad och tvätt
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Kakel, vägg
Vit matt, 20x40 cm

Standard i 
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Tvättställsblandare  
Oras Vega 1810FGG

Standard i
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Kommod Vedum Free Maja 615
Vit med två lådor, handtag 5906910 
rostfritt, dubbelt eluttag i låda och  
inredning i lådor, inkl. tvättställ i vitt  
porslin 

Standard i
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Handtag till kommod
31016 rostfritt

Spegelskåp Viken 600
Vitt med en dubbelsidig spegellucka,
två lösa glashyllor, dämpad stängning
och belysning Nittorp LED 305 krom

Standard i
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Bild visar kedjehus.
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Duschvägg Linc Angel
Två raka dörrar, vändbara,  6 mm klart  
härdat säkerhetsglas med borstade profiler
Kedjehus: 90x90 cm, 
Parhus, wc/dusch/tvätt: 80x90 cm
Parhus, bad: 90x90 cm

Standard i
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

Duschvägg Linc 3 Original
Två dörrar för nisch, klarglas med
borstade profiler

Standard i
Kedjehus, bad

Duschpaket 
Takduschset Alterna Terzo T2 och 
duschblandare Oras Nova 7460

Standard i
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad

BADRUM

Inredning Standard Standard
BADRUM

Inredning

Bänkskåp, lucka JP/Mono vit
Inkl. handtag Shape och 
barnsäkring i lucka

Standard i 
Kedjehus, tvätt

Välj kostnadsfritt 
bland samma  

laminatbänkskivor  
som i kök, se sid. 6-7

Handtag Shape

Tvättmaskin
Siemens
•  Energiklass D
• Kapacitet 7 kilo
• iQdrive: energisnål och tyst   
 motorteknologi
• Högsta centrifugerings-
 hastighet: 1200 varv/min
• Stor LED-display 

Standard i 
Kedjehus, tvätt

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

Standard i 
Kedjehus, tvätt
Parhus, wc/dusch/tvätt

Kombimaskin
Siemens
•  Energiklass: E
• Kapacitet tvätt/tork: 10/6 kilo
• iQdrive: energisnål och tyst    
 motorteknologi
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• läckborttagningsprogram som tar   
 bort de 4 vanligaste fläckarna

Standard i 
Parhus, wc/dusch/tvätt 
Monteringssats vid tvättpelare 

Bänkskiva  
Rugged concrete 640
Laminat med rak kant

Standard i 
Kedjehus, tvätt

Blandare  
Oras Safira 1029F
med avstängning

Standard i 
Kedjehus, tvätt

Vask Franke ROX210
Infällld

Standard i 
Kedjehus, tvätt

Övrig inredning i kedjehus, tvätt: Garderober Vit Dekor med alu-ben (H=2068, B=600)  
inkl. inredning med fyra korgar och fem hyllor. Städskåp med medicinskåp.

Bild visar parhus.
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BADRUM

Inredning
BADRUM

Inredning Tillval

Speglar till tvättställspaket, 60 cm

Spegel Lidan 600
Spegel med två lodräta  
LED-belysningar, dimbar.
Ersätter spegelskåp.

Tillval enligt nedan
Stil Standard: 900 kr 
Stil Klassisk: 900 kr

Spegel Anten 600
Rund spegel med ljuskant  
LED, ej dimbar.  
Ersätter spegelskåp alt. 
spegel Lidan. 

Tillval enligt nedan
Stil Standard: 2 200 kr
Stil Klassisk: 2 200 kr
Stil Modern: 1 300 kr

Spegelskåp Viken 600
En dubbelsidig spegellucka,
två lösa glashyllor, dämpad 
stängning och belysning 
Nittorp LED 305 krom
(vänsterhängd lucka).
Kulör följer val av kulör på
kommod. Ersätter spegel 
Lidan.

Tillval till Stil Modern
Pris Vitt: Kostnadsfritt val
Pris Kulör: 1 100 kr

Tvättställsblandare 
Oras Safira 1011F 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt
Pris: 400 kr/rum

Tillval

Tvättställspaket – Stil Standard
Bredd 60 cm

Kommod Vedum Free Maja 615 och spegelskåp Viken 600 
Modell lika standard men i kulör enligt val till höger,  
samt möjlighet till handtag i svart eller krom istället för 
rostfritt. Kulör på spegelskåp följer val av kulör på kommod.
 
Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad
Pris: 5 100 kr/rum

Grå F44

Grå F44

Grå F44Sandbeige F79

Sandbeige F79

Sandbeige F79Skogsgrön F84

Skogsgrön F84

Skogsgrön F84

Handtag 
31019 svart

Handtag 
31014 krom

Tvättställspaket – Stil Klassisk
Bredd 60 cm

Handtag 
31016 rostfritt

Handtag 
31016 rostfritt

Handtag 
31019 svart

Handtag 
31019 svart

Kommod Vedum Free Alice 615 spegelskåp Viken 600
Två lådor i utförande Vit F20 likt ovan eller kulör enligt  
val till höger. Inkl. tvättställ i vit porslin, dubbelt eluttag 
i låda, inredning i lådor och handtag i krom (finns även  
i rostfritt eller svart). Spegelskåp Viken 600, kulör följer 
val av kulör på kommod. 
 
Tillval möjligt enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad
Vitt 2 600 kr/rum, Kulör 6 000 kr/rum

Tvättställspaket – Stil Modern
Bredd 60 cm

Kommod Vedum Thea 615 och Spegel Lidan
Två lådor i utförande Vit F20 likt ovan eller kulör enligt  
val till höger. Inkl. tvättställ i vitt porslin, dubbelt eluttag
i låda, inredning i lådor och handtag i krom (finns även 
i rostfritt eller svart). Spegel Lidan 600 med två lodräta 
LED-belysningar, dimbar. 
 
Tillval möjligt enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad
Vitt 4 900 kr/rum, Kulör 7 400 kr/rum
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BADRUM

Inredning Tillval

Tvättställspaket – Stil Standard
Bredd 90 cm

Tvättställspaket – Klassisk
Bredd 90 cm

Kommod Vedum Free Maja 915 och spegelskåp Viken 900 
Två lådor i utförande Vit F20 likt ovan eller kulör enligt  
val till höger. Inkl. tvättställ i vit porslin, dubbelt eluttag i låda och 
inredning i lådor och handtag i rostfritt (finns även i krom och svart). 
Spegelskåp med två dubbelsidiga spegelluckor, fyra lösa glashyllor,
dämpad stängning och belysning Nittorp LED 550 krom. 
Kulör följer val av kulör på kommod.

Tillval i Kedjehus, wc/dusch
Pris Vitt: 4 200 kr
Pris Kulör: 7 600 kr 

Kommod Vedum Free Maja 915 och spegelskåp Viken 900 
Två lådor i utförande Vit F20 likt ovan eller kulör enligt  
val till höger. Inkl. tvättställ i vit porslin, dubbelt eluttag i låda och 
inredning i lådor och handtag i krom (finns även i rostfritt och svart). 
Spegelskåp med två dubbelsidiga spegelluckor, fyra lösa glashyllor,
dämpad stängning och belysning Nittorp LED 550 krom. 
Kulör följer val av kulör på kommod.

Tillval i Kedjehus, wc/dusch
Pris Vitt: 5 100 kr
Pris Kulör: 8 500 kr 

Handtag 
31019 svart

Handtag 
31014 krom

Grå F44

Grå F44

Grå F44Sandbeige F79

Sandbeige F79

Sandbeige F79Skogsgrön F84

Skogsgrön F84

Skogsgrön F84

Handtag 
31016 rostfritt

Handtag 
31016 rostfritt

Handtag 
31019 svart

Handtag 
31019 svart

Kommod Vedum Thea 915 och Spegel Lidan 900
Två lådor i utförande Vit F20 likt ovan eller kulör enligt  
val till höger. Inkl. tvättställ i vitt porslin, dubbelt eluttag  
i låda, inredning i lådor och handtag i krom (finns även 
i rostfritt och svart). Spegel med två lodräta LED-belysningar, 
dimbar.

Tillval i Kedjehus, wc/dusch
Pris Vitt: 7 900 kr
Pris Kulör: 10 500 kr

Tvättställspaket – Stil Modern
Bredd 90 cm

BADRUM

Inredning Tillval

Spegelskåp Viken 900
Två dubbelsidiga spegelluckor, fyra lösa  
glashyllor och dämpad stängning.  
Belysning Nittorp LED 550 krom.
Kulör följer val av kulör på kommod. 
Ersätter spegel Lidan.

Tillval till Stil Modern
Pris Vitt: Kostnadsfritt val
Pris Kulör: 2 100 kr

Speglar till tvättställspaket, 90 cm

Spegel Lidan 900
Spegel med två lodräta  
LED-belysningar, dimbar, 
inkl. belysning Nittorp LED 550 krom.
Ersätter spegelskåp.

Tillval enligt nedan
Stil Standard: 900 kr 
Stil Klassisk: 900 kr

Spegel Anten 900
Rund spegel med ljuskant LED,
ej dimbar. Ersätter spegelskåp alt. 
spegel Lidan. 

Tillval enligt nedan
Stil Standard: 3 000 kr
Stil Klassisk: 3 000 kr
Stil Modern: 2 100 kr
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Duschväggar

Duschvägg Linc Niagara
Två svängda dörrar, vändbara, 6 mm, klart härdat 
säkerhetsglas med borstade profiler (mått lika standard)  
 
Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad
Pris: 1 100 kr/rum

Duschvägg Arc 20
En rak skärmvägg, vändbar, 90 cm, 6 mm klart härdat  
säkerhetsglas med beslag i blank krom

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad
Pris: 1 500 kr/rum

Duschvägg Arc 17, för placering vid badkar
En rak dörr, svängbar och vändbar i 6 mm klart  
härdat säkerhetsglas med beslag i blank krom
Mått: 80 cm bred, 140 cm hög

Tillval enligt nedan 
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, bad
Pris: 1 500 kr/rum

Badkar

Duschpaket

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

Tillval enligt nedan 
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, bad
Pris: 7 100 kr 

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

Tillval enligt nedan 
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, bad
Pris: 5 100 kr

Badkarsblandare Oras Nova 7462
och duschset Oras Apollo 544
Vid val av badkar eller för framtida badkar

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, bad
Kostnadsfritt val

Badkarsblandare Oras Nova 7462
och takduschset Alterna Terzo T2
Vid val av badkar eller för framtida badkar

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch
Parhus, bad
Pris: 600 kr

Duschblandare Oras Nova 7460
och duschset Oras Apollo 544

Kostnadsfritt val i
Kedjehus, wc/dusch
och Parhus, bad
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Torktumlare
Siemens
•  Energiklass: A++
• Kapacitet 9 kilo
• selfCleaning condenser  
 – tar bort ludd
• smartFinish – slätar ut 
 veck för att minska stryktiden
• Stor LED-displays

Tillval enligt nedan
Kedjehus, tvätt
Radhus, wc/dusch/tvätt
Pris: 3 700 kr

Tvättställsblandare  
Oras Optima 2710F
Tillval i Parhus, Bad
Pris: 100 kr

Tvättmaskin
Siemens
•  Energiklass: A
• Kapacitet 0 kilo
• i-Dos: automatiskt system för  
 dosering av tvättmedel
• speedPack L – snabba på 
 programmet eller tvätta på 
 bara 15 minuter.

Tillval i Kedjehus, tvätt: 4 300 kr 

Komfortvärme
Elslingor i golv, i bad på 
övervåning erbjuds som tillval  
i båda hustyperna. 
Pris: 9 000 kr 

Pax Flex I 5 Momento II, krom
Med dold elanslutning

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad 
Pris: 5 800 kr/rum

Pax TR65, krom
Med dold elanslutning

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad 
Pris: 3 400 kr/rum

Handdukstorkar

Vento, krom 
55x80 cm, vändbar, inkl.  
1 elpatron Erica i krom

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, wc/dusch/tvätt och bad 
Pris: 7 300 kr/rum

Fondvägg
Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch och bad
Parhus, bad
Pris: 11 500 kr/rum

Kakel

Klinker
Kedjehus, det val du gör för wc/dusch blir samma i tvätt och entré.
Parhus, det val du gör för wc/dusch, tvätt blir samma i entré.

Kakel, vägg
Vit blank, 20x40 cm

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch: 3 600 kr
Kedjehus, bad: 3 600 kr 
Parhus, wc/dusch/tvätt: 3 600 kr
Parhus, bad: 2 200 kr

Chicago Loop
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 5 000 kr
Kedjehus, bad: 3 600 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt  
och entré: 5 000 kr 
Parhus, bad: 3 600 kr

Chicago Lake
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 5 000 kr
Kedjehus, bad: 3 600 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt   
och entré: 5 000 kr 
Parhus, bad: 3 600 kr

Quarziti Glacier
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 7 900 kr
Kedjehus, bad: 5 000 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt  
och entré: 7 900 kr 
Parhus, bad: 5 000 kr

Quarziti Waterfall
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 7 900 kr
Kedjehus, bad: 5 000 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt  
och entré: 7 900 kr 
Parhus, bad: 5 000 kr

Quarziti River
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 7 900 kr
Kedjehus, bad: 5 000 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt   
och entré: 7 900 kr 
Parhus, bad: 5 000 kr

Quarziti Mantle
30x30 cm 

Tillval enligt nedan
Kedjehus, wc/dusch, tvätt  
och entré: 7 900 kr
Kedjehus, bad: 5 000 kr
Parhus, wc/dusch/tvätt   
och entré: 7 900 kr 
Parhus, bad: 5 000 kr

32 33

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

INREDNINGSBROSCHYR, BRF BJÖRRÖDSBÄCKENINREDNINGSBROSCHYR, BRF BJÖRRÖDSBÄCKEN32 33

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



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

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

Golv Kährs Ek Taranto
15 mm, 3-stav, mattlack, kan innehålla 
kvist. Till bostadsutrymmen, exkl. våtrum 
och entré. Färganpassade trösklar till golv. 
Golvlist vitmålad. 

Trappa
Tät trappa med vitmålad vang, sättsteg
och plansteg i eklaserad furu.  
Handledare och räcke i eklaserad furu,  
typ Funk 11. Observera att bilden är ett 
exempel på öppen trappa, detta erbjuds 
som tillval, se sid. 43. Standard är stängd 
vägg.

Övrig inredning: Fönsterbänkar i sten Azul Cascai, gråbrun (ej till våtutrymmen och kök med kakel)
Garderober (H=2068, B=600), Vit Dekor, inkl. inredning med en klädstång och en hylla

Vattenburen 
golvvärme  

ingår på plan 1

Skjutdörrar Elfa Vista 
Skjutdörrar med vit melamin och  
silverprofiler exkl. inredning
 
Standard enligt nedan
Kedjehus, Sovrum 1 - mått: 2230 mm
Parhus, Sovrum 1 - mått: 1928 mmm

Klinker, golv i entré
Chicago night, 30x30 cm

Bild visar kedjehus.

Ibiza F1
Levereras till  
samtliga innerdörrar
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TillvalTillval
GENERELL INTERIÖR

Golv
GENERELL INTERIÖR

Innerdörrar

Style 03
Vitmålad

Priser enligt nedan
Kedjehus: 6 200 kr 
Parhus: 4 400 kr

Unique 01L
Vitmålad

Priser enligt nedan
Kedjehus: 9 800 kr 
Parhus: 7 000 kr

Easy Effect E11 
Vitmålad (spårfräst)

Priser enligt nedan
Kedjehus: 4 600 kr 
Parhus: 3 300 kr

Innerdörrar Skjutdörrar

Dubayy F1 från Hoppe 
i silver 
ersätter utgångsstandard

Priser enligt nedan
Kedjehus: 200 kr 
Parhus: 200 kr 

Maribor F1 från Hoppe 
i silver 
ersätter utgångsstandard

Priser enligt nedan
Kedjehus: 200 kr 
Parhus: 200 kr 

Trycke till innerdörrar

Utrecht F69 från Hoppe 
i rostfritt 
ersätter utgångsstandard

Priser enligt nedan
Kedjehus: 400 kr 
Parhus: 300 kr

Skjutdörrar Elfa Vista 
Skjutdörrar med klart spegelglas
och silverprofiler, exkl. inredning
 
Tillval enligt nedan
Kedjehus, Entré (1741 mm): 8 500 kr
Kedjehus, Sovrum 1 (2230 mm): 2 600 kr
Parhus, Sovrum 1 (1938 mm): 6 500 kr 
 
 

Skjutdörrar Elfa Vista 
Skjutdörrar med vit melamin 
och silverprofiler, exkl. inredning
 
Tillval enligt nedan
Kedjehus, Entré (1741 mm): 7 000 kr 

Elfa inredning  
Sovrum 1 ,  
kedjehus och parhus 
– 6 st trådhyllor 
– 1 st klädstång 
– 4 st trådbackar   
Pris: 5 900 kr  
 
Entré, kedjehus 
– 4 st trådhyllor 
– 1 st klädstång 
– 4 st trådbackar 
  
Pris: 4 500 kr

Extra garderob
Vit Dekor, bredd 60 cm 
 
Tillval enligt nedan
Kedjehus, Sovrum 2
Kedjehus, Sovrum 3
Parhus, Sovrum 2
Pris: 1 800 kr/st

Linneskåp istället för garderob
Vit Dekor, bredd 60 cm 
 
Pris: 1 900 kr/st 
 

Här finns gott 
om utrymme för 
familjens plagg
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GENERELL INTERIÖR

Golv/Trappa Tillval

Contura 520 Style,  
svart med gjutjärnslucka 
Plåtkamin med golvskydd av plåt. 
Placering enligt tillvalsritning.
 
Tillval i kedjehus
Pris: 67 600 kr

Contura 520T Style, svart eller grå 
med täljstenstopp 
Täljstenskamin med golvskydd av plåt.
Placering enligt tillvalsritning.
 
Tillval i kedjehus
Pris: 71 400 kr

GråSvart

Gäller samtliga kaminer: 
Pris är inkl. premodulpaket (taksäkerhet, besiktning, rökrör och skorsten)

GråSvart

Contura 856T Style, svart eller grå 
med gjutjärnslucka och täljstenstopp
Täljstenskamin med golvskydd av plåt.
Placering enligt tillvalsritning.

Tillval i kedjehus
Pris: 68 800 kr

GråSvart

Braskamin Contura 620T:2 Style, svart eller grå
Täljstenskamin med täljstenstopp och golvskydd  
av glas. Placering enligt tillvalsritning.

Tillval i kedjehus
Pris: 78 100 kr

Tillval
GENERELL INTERIÖR

Braskamin

Kährs Ek Taranto
15 mm, 3-stav, mattlack vit, 
kan innehålla kvist.  
färganpassade trösklar till golv

Priser enligt nedan
Kedjehus: 13 700 kr 
Parhus: 12 600 kr

Kährs Ek Cornwall
15 mm, 1-stav, mattlack, borstad, 
fasad, kan innehålla kvist,
färganpassade trösklar till golv

Priser enligt nedan
Kedjehus: 63 300 kr 
Parhus: 57 400 kr

Kährs Ek Eclipse
15 mm, 3-stav, ultramatt,
borstad grå, kan innehålla kvist,
färganpassade trösklar till golv

Priser enligt nedan
Kedjehus: 34 600 kr 
Parhus: 31 500 kr

Golv

Kährs Ek Bright
15 mm, 1-stav, mattlack.
mikrofas, borstad vit,
kan innehålla kvist,
färganpassade trösklar till golv

Priser enligt nedan
Kedjehus: 64 900 kr 
Parhus: 58 900 kr

I entré blir klinker på golv lika ev. tillval i tvätt

Trappa i ek
Tät trappa med sättsteg, vang, plansteg, handledare 
och räcke (Funk 11) i klarlackad ek istället för  
utförande i utgångsstandard.

Priser enligt nedan
Kedjehus: 34 400 kr 
Parhus: 40 200 kr

Färganpassning  
trappa, ek

Färganpassning  
trappa, furu

Handledare, vang, räcke (Funk 11) och 
plansteg i ek färganpassade till golv Siena, 
Taranto, Eclipse, Cornwall eller Bright.

Priser enligt nedan
Kedjehus: 30 500 kr 
Parhus: 36 400 kr 

Vang och sättsteg i vitmålad furu.  
Handledare, räcke (Funk 11,) och plansteg 
i ek, färganpassade till golv Siena, Taranto, 
Eclipse, Cornwall eller Birght.

Priser enligt nedan
Kedjehus: 21 000 kr 
Parhus: 26 100 kr 

Bild är endast för inspiration

38 39

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



Tillval

KEDJEHUS

Spotlights Tillval
PARHUS

Spotlights

Rum Antal Pris spotlights   
 
Vardagsrum/Matplats 4 st 9 900  kr   

Kök 4 st 9 900  kr
Ovan köksö 2 st 5 000 kr
Entré / Hall 5 st 12 300  kr 
WC/Dusch 3 st 7 400  kr
Allrum 3 st 7 400  kr
Bad 3 st 7 400  kr

Rum Antal Pris spotlights   
 
Vardagsrum/Matplats 4 st 9 900  kr   

Kök 3 st 7 400  kr
Entré / Hall 4 st 9 900  kr 
Allrum / Trappa 5 st 12 300  kr
WC/Dusch 2 st 5 000  kr
Bad 2 st 5 000  kr

Pris spotlights   Pris spotlights   
inkl. dimmer, 300 W inkl. dimmer, 300 W
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Observera att planlösningarna ej är skalenliga. Observera att planlösningarna ej är skalenliga.

Kedjehus 
Entrévåning

Kedjehus  
Övervåning
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Övervåning
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
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PLANLÖSNINGARNA ÄR ALTERNATIVA OCH KAN VÄLJAS SOM TILLVAL.
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PLANLÖSNINGARNA ÄR ALTERNATIVA OCH KAN VÄLJAS SOM TILLVAL.
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 Parhus, övervåning 
Allrum och Klädkammare

Tillval
PARHUS

PlanlösningStandard

Parhus, övervåning 
Extra sovrum istället för Allrum 
Pris: 23 000 kr

Parhus, övervåning 
Två extra sovrum istället för Allrum 
och Klädkammare 
Pris: 27 900 kr

Du kan även välja 
Öppen vägg vid trappa,  

se bild på sid. 35 
Pris: 4 000 kr
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.
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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
natursköna Björröd


