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Leverantörer

• Marbodal • Siemens • Swegon
• Oras • Centro • INR • Ifö • Boen 
• Swedoor

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 Marbodal 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.

Bild visar 2 rok 46 kvm
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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.

Lucka Aspekt, slät vit
Skåpsinredning enligt
ritning

Handtag Lounge, krom
c/c 128 mm 

Diskbänk  
Intra Horizon HZ815DM
Underlimmad

Bänkskiva Delaware Stone 631
Laminat med rak kant

Bänkbelysning
LED-spotlights, dimbara, placering 
under överskåp, infällda i täcksida

Källsortering
Diskbänkskåp med källsortering,  
6 fraktioner med låda och lådlock

Stänkskydd Soul, vit matt
10x30 cm, rak sättning med fog ljusgrå, 
placering mellan bänkskåp och överskåp

Blandare  
Oras Vega, krom

Standard

Enklare 
avfallshantering

med bra
källsortering

Bild visar 1 rok 35 kvm

KÖK

Inredning
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KÖK

Inredning
Tillval TillvalKÖK

Inredning

Arkitekt Plus Granit

Form Sand

Arkitekt Plus Åska

Form Moln

Arkitekt Plus Moln

Form Frost

Arkitekt Plus Sand

Form Åska

Tradition, borstad  
c/c 96 mm 

Luckor Bänkskivor, laminat 
Rak kant

Bänkskivor, natursten
Rak kant

Handtag

Brohult, svart / svart 
c/c 128 mm

Pik, rostfri look 
cc 128 mm 

Nav, rostfri look
Knopp

Vit rå betong 641

Nero Assoluto blankplerad 

Grå Betong 600

Delano Oak 599

Grå Bohus satäng

Flinga Ljus 603

Rustik Ljus 590

Svart Mocka 597

Brazil Svart

Handtag Solo, rostfri
c/c 128 mm 

För priser på bänkskivor se sid. 9För priser på luckor och handtag se sid. 9
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KÖK

Inredning
Tillval

Stänkskydd

C1, ljusgrå matt 
30x60 cm med fog smoke 
Pris: 781 kr/kök

Soult, vit blank 
10x30 cm med fog ljusgrå
Pris: 781 kr/kök

C1, vit blank 
30x60 cm med fog ljusgrå
Pris: 781 kr/kök

Udde, gråbeige 
30x60 cm med fog nougat 
Pris: 1 375 kr/kök

Lobby, ljusgrå matt 
30x60 cm med fog mellangrå
Pris: 781 kr/kök

London, varmbeige
 7,5x30 cm med fog smoke
Pris: 1 375 kr/kök

C1, vit matt 
30x60 cm med fog ljusgrå
Pris: 781 kr/kök

Paris, fasad vit blank 
10x20 cm med fog ljusgrå
Pris: 781 kr/kök

Intra Omnia 600 SF
Pris vid val av laminat: 9 065 kr
Pris vid val av stenskiva: 10 620 kr

Blandare vid val
av stenskiva
Oras Safira 1029, krom 
Pris: 461 kr

Underlimmad vid
val av laminat och

planlimmad vid  
val av stenskiva

C1, vit blank 
15x15 cm med 
fog ljusgrå
Pris: 781 kr/kök

Tillvalspriser – luckor, handtag och bänkskiva

Köksluckor K1 (13) K2 (11) K3 (9) K4 (13) K5 (11)
Arkitekt Plus Granit 19 664 kr 16 901 kr 14 553 kr 19 664 kr 16 901 kr

Arkitekt Plus Åska 19 664 kr 16 901 kr 14 553 kr 19 664 kr 16 901 kr

Arkitekt Plus Moln 16 430 kr 14 130 kr 12 242 kr 16 430 kr 14 128 kr

Arkitekt Plus Sand 16 430 kr 14 130 kr 12 242 kr 16 430 kr 14 128 kr

Form Åska 24 869 kr 21 444 kr 18 291 kr 24 869 kr 21 444 kr

Form Moln 21 634 kr 21 642 kr 18 502 kr 21 634 kr 21 642 kr

Form Sand 21 634 kr 21 642 kr 18 502 kr 21 634 kr 21 642kr

Form Frost 13 247 kr 11 322 kr 9 811 kr 13 247 kr 11 322 kr

Bänkskiva laminat K1 K2 K3 K4 K5
Vit rå betong 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Delano oak 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Rustik ljus 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Grå betong 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Svart mocka 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Flinga ljus 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Brazil Svart 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Bänkskiva natursten K1 K2 K3 K4 K5
Nero Assoluto blankplerad 29 094 kr 26 197 kr 24 773 kr 31 016 kr 27 653 kr

Grå Bohus satäng 27 816 kr 25 159 kr 23 831 kr 29 586 kr 31 783 kr

Handtag K1 K2 K3 K4 K5
Solo, rostfri 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Tradition, borstad 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

Brohult, svart / svart 1 008 kr 881 kr 714 kr 1 008 kr 881 kr

Pik, rostfri look 1 008 kr 881 kr 714 kr 1 008 kr 881 kr

Nav, rostfri look 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr 688 kr

K1  
K1 =  1003, 1103, 1203

K1 p13 = 1303

K1 spv =  1002, 1006, 1106, 1206

K1 spv p13 =  1306

K2 
K2 = 1001

K3 = 1004, 1104, 1204

K3 p13 = 1304

K3 spv = 1005, 1105, 1205

K3 spv p13 =  1305

K4 
K4 = 1007, 1107, 1207

K4 p13 = 1307

K4 spv = 1102, 1202

K4 spv p13 =  1302

K5  
K5 = 1101, 1201

K5 p13 = 1301

TillvalKÖK

Inredning
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Inbyggnadsugn, vit
•  Energiklass A
•  3D hotAir
• 2 bakplåtar i emalj,  
 1 grillgaller och  1 långpanna
•  Snabbuppvärmning
• Granitemalj: högkvalitativ yta  
 för lätt rengnöring

Mikrovågsugn, vit
•   Volym: 20 l
•   Max. effekt: 800 W
•   5 effektlägen
•   4 upptiningsprogram 
•   3 matlagningsprogram

Kyl/Frys, vit*
•  Energiklass E
•  Nettovolym kyl/frys: 214 l / 94 l
•  LowFrost-teknik ger mindre 
 isbildning och snabbare avfrostning
•  bigBox, extra stor fryslåda
•  hyperFresh - klimatzoner som håller   
 färskvaror fräscha längre
• superFreezing, frys snabbt in nya 
 matvaror utan att tina upp de andra

Kyl, vit
•  Energiklass E
•  Nettovolym: 346 l
•  superCooling funktion sänker  
 temperaturen under en tid för att   
 snabbt kyla ner livsmedel
•  Elektronisk temperaturstyrning 
 och -kontroll, avläsbar via LED-panel
•  1 hyperFresh-låda med 
 fuktighetsreglering

Frys, vit
•  Energiklass E
•  Nettovolym: 249 l
•  bigBox – extra mycket utrymme  
 för effektiv förvaring av stora varor 
• Knappen superFreezing sänker 
 temperaturen så att nya matvaror   
 fryses in extra snabbt

Glaskeramikhäll, svart 
• Bredd 60 cm
• 4 zoner/plattor
• 17 effektlägen
•  Med touchControl-funktionen   
 kan kokzonerna aktiveras och   
 ställas in med ett lätt fingertryck 
•  Barnspärr som låter dig låsa 
 alla kokzoner 

Fläkt Swegon Casa Salsa,  
vit front, inbyggd

Diskmaskin, 60 cm, vit
•  Energiklass E
• Home Connect – ta kontroll över  
 din smarta diskmaskin, var du än är
•  Flexibel höjdjustering av överkorgen
• varioSpeed   on demand – ett 
 program som går dubbelt så snabbt
• Favoritknappen – hitta dina 
 favoritprogram snabbare

KÖK

Vitvaror
Standard StandardKÖK

Vitvaror

*Kombinerad kyl/frysgäller i alla bostäder om 1 rok och 2 rok.
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ROSTFRITT PAKET

Vitvaror
Tillval TillvalSVART PAKET

Vitvaror

Kyl/Frys, rostfri*
•  Energiklass E
•  Nettovolym kyl/frys: 214 l / 94 l
•  LowFrost-teknik ger mindre 
 isbildning och snabbare avfrostning
•  LED-belysning 
•  bigBox: extra stor fryslåda
• Utdragbara glashyllor
• Mindre behov av att rengöra dörrar i   
 rostfritt stål - antiFingerprint

Kyl/Frys, svart*
•  Energiklass E
•  NoFrost
•  Nettovolym kyl/frys: 237 l / 89 l
•  hyperFresh - klimatzoner som håller   
 färskvaror fräscha längre
•  LED-belysning
•  bottleRack – förvara dina flaskor  
 säkert och inom räckhåll
• Utdragbara glashyllor

Kyl, rostfri
•  Energiklass E
•  Nettovolym: 346 l
•  hyperFresh håller frukt och  
 grönsaker fräscha längre 
 tack vare fuktreglering
•  LED-belysning 
•  bottleRack – förvara dina flaskor  
 säkert och inom räckhåll
• Utdragbara glashyllor

Kyl, svart
•  Energiklass E
•  Nettovolym: 346 l
•  hyperFresh håller frukt och  
 grönsaker fräscha längre 
 tack vare fuktreglering
•  LED-belysning 
•  bottleRack – förvara dina flaskor  
 säkert och inom räckhåll
• Utdragbara glashyllor

Frys, rostfri
•  Energiklass F
•  Nettovolym: 242 l
•  noFrost
• Mindre behov av att rengöra dörrar i   
 rostfritt stål - antiFingerprint
•  varioZone: alla lådor och glashyllor 
 är enkla att ta ut.  
• multiAirflow-system: för en 
 snabbare nedkylning 

Frys, svart
•  Energiklass F
•  Nettovolym: 242 l
•  noFrost
• LED-belysning
• iceTwister: Inbyggd 
 istärningslåda
• varioZone: alla lådor och 
 glashyllor är enkla att ta ut.

Inbyggnadsugn, rostfri
•  Energiklass A
•  3D hotAir
•  Snabbuppvärmning
• 2 bakplåtar i emalj,  
 1 grillgaller och  1 långpanna
• Granitemalj: högkvalitativ yta  
 för lätt rengnöring

Inbyggnadsugn, svart
•  Energiklass A
•  Snabbuppvärmning
• 2 bakplåtar i emalj,  
 1 grillgaller och  1 långpanna
• Pizzaläge, Stor grill, Undervärme,  
 Varmluft, varmluftgrill, Varmluft  
 skonsam, över-/undervärme

Mikrovågsugn, rostfri
•   Volym: 20 l
•   Max. effekt: 800 W
•   5 effektlägen
•   4 upptiningsprogram 
•   3 matlagningsprogram
•  Placering väggskåp

Mikrovågsugn, svart
•   Volym: 20 l
•   Max. effekt: 800 W
•   5 effektlägen
•   4 upptiningsprogram 
•   3 matlagningsprogram
•  Placering väggskåp

Diskmaskin, 60 cm, rostfri
•  Energiklass D
• Home Connect – ta kontroll över  
 din smarta diskmaskin, var du än är
•  Flexibel höjdjustering av överkorgen
• varioSpeed Plus – diska och torka  
 upp till tre gånger snabbare
• Favoritknappen – hitta dina 
 favoritprogram snabbare

Diskmaskin, 60 cm, svart
•  Energiklass C
• Home Connect – ta kontroll över  
 din smarta diskmaskin, var du än är
•  flex korgar och lådor - för flexibel 
 och enkel i och urlastning
• Favoritknappen – hitta dina favorit-
 program i diskmaskinen snabbare

*Kombinerad kyl/frysgäller i alla bostäder om 1 rok och 2 rok.*Kombinerad kyl/frysgäller i alla bostäder om 1 rok och 2 rok.
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KÖK

Vitvaror
Tillval

Diskmaskin, 60 cm, integrerad 
(lucka enligt val i kök)
•  Energiklass D
• Home Connect – ta kontroll över  
 din smarta diskmaskin, var du än är
• varioSpeed Plus – diska och torka  
 upp till tre gånger snabbare
• Flexibel höjdjustering av överkorgen  
 skapar utrymme för skrymmande disk
•  infoLight projicerar ett blått ljus på  
 alla typer av golv när programmet är  
 igång

Induktionshäll
•  Bredd 60 cm
•  4 zoner/plattor
•  touchSlider gör det enkelt att ställa  
 in eller ändra temperatur direkt på  
 skalan med en fingertryckning
• powerBoost – gör induktionszonen  
 upp till 50 % mer effektiv
• fryingSensor – undvik vidbränd 
 mat genom att hålla stekpannans  
 temperatur konstant
•  Barnspärr som låter dig låsa 
 alla kokzoner 

Fläkt Casa Salsa
lackerad sliver med svart front

Bild visar 2 rok 46 kvmBild visar 4 rok 98 kvm

Tillvalspriser – Vitvaror

Rostfritt paket
Rostfritt paket med kyl / frys 736 kr

Rostfritt paket med kyl och frys 3 516 kr

Svart paket
Svart paket med kyl / frys 14 959 kr

Svart paket med kyl och frys 20 455 kr

Kan väljas till samtliga paket
Induktionshäll 2 845 kr

Integrerad diskmaskin 2 716 kr

Fläkt, med svart front 1 719 kr
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Standard Standard
WC/DUSCH/TVÄTT & WC/DUSCH

Badrumsinredning
WC/DUSCH/TVÄTT & WC/DUSCH

Badrumsinredning

WC-stol  
Ifö sign 6860
Golvstående, vit

INR Viskan Solid 60, vit 
Två lådor med eluttag och tvättställ i vit matt 
stenkomposit

INR Spegel Feel 60 
Inklusive spegelbelysning

Klinker, golv  
Centro Stockholm Varmvit 
20x20 cm,  
i dusch 10x10 cm,
rak sättning med
fog smoke

Kakel, vägg  
Centro C1 Vit blank, 20x30 cm 
rak sättning med fog ljusgrå

Duschvägg INR Basic Dawson, klarglas
WC/Dusch/Tvätt - 2 dörrar likt ovan bild
WC/Dusch – 1 öppningsbar duschvägg

Duschset Oras Apollo 7413
inkl. blandare Oras Nova

Handtag till kommod
Add, krom
c/c 128 mm

Tvättställsblandare
Oras Vega 1810FGG

Tvättmaskin
•  Energiklass C
• Kapacitet 8 kg
• Ljudnivå: 74 dB dB (A) re 1 pW
• speedPack L – snabba på   
 programmet eller tvätta på   
 bara 15 minuter
• iQdrive-motor: effektiv, 
 långlivad och tyst

Torktumlare
•  Energiklass A+++
• Kapacitet 8 kg
• Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
• AutoDry – skonsam och  
 exakt torkning
• Stor LED-display
• selfCleaning condenser  
 – tar bort ludd för att  
 spara din tid

Kombimaskin*
•  Energiklass E
• Kapacitet tvätt/tork: 8 kg/5 kg
• Ljudnivå: 70 dB (A) re 1 pW
• Tvätta och torka på endast   
 60 minuter med Wash & Dry 
• iQdrive-motor: effektiv, 
 långlivad och tyst 
• AutoDry – skonsam och  
 exakt torkning

*Kombimaskin gäller i alla bostäder om 1 rok och 2 rok.
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WC/DUSCH/TVÄTT & WC/DUSCH

Badrumsinredning TillvalTillval
WC/DUSCH/TVÄTT & WC/DUSCH

Badrumsinredning

INR Viskan Solid 60, Still grey 
Två lådor med eluttag och tvättställ i vit matt 
stenkomposit
Pris: 894 kr

INR Viskan Solid 60, Black oak 
Två lådor med eluttag och tvättställ i vit matt 
stenkomposit
Pris: 1 495 kr

Handtag till kommod
Add, matt svart
Pris: 94 kr

Spegelskåp 60 Stage, vit
Pris: 1 031 kr

Spegelskåp 60 Stage, Black oak
Pris: 2 922 kr

Spegelskåp 60 Stage, Still grey
Pris: 1 031 kr

Spegelskåp

Kommod

Pax Flex I 5 Momento II, krom
Med dold elanslutning
Pris: 4 844 kr 

Takduschset Alterna Terzo T2  
inkl. blandare Oras Optima 7160
Går ej att välja i lägenhet: 1-1304, 
1-1305, 2-1304, 2-1305

Pris: 6 356 kr

Badkar Ifö Caribia 1600 
Endast tillval i 3:or och 4:or i wc/dusch/tvätt
Ink badkarsblandare Oras Optima 7140 samt 
duschset Oras Apollo
Pris: 15 286 kr

Bild visar 2 rok 46 kvm
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WC/DUSCH/TVÄTT & WC/DUSCH

Badrumsinredning Tillval

Centro Eriksberg Vitgrå 
30x30 cm, i dusch 15x15 cm,
rak sättning med fog mellangrå
Pris: 781 kr/rum

Centro Kustgranit Grå 
30x30 cm, i dusch 15x15 cm,
rak sättning med fog dark grey
Pris: 781 kr/rum

Centro Eriksberg Brungrå 
30x30 cm, i dusch 15x15 cm,
rak sättning med fog nougat
Pris: 781 kr/rum

Spotlights i tak
Spotlights med dimmer, vit ram
Spotlights i wc/dusch/tvätt  
Pris: 20 422 kr (4 st)

Spotlights i wc/dusch –  2 st
Pris: 18 328 kr (2 st)

Hitta den färg som 
bäst passar in i 
ditt nya badrum

Klinker, golv

Kakel, vägg

Centro Bas Lerhamn 
Grå 
20x20 cm, i dusch 
10x10 cm, rak sättning 
med fog mellangrå
Pris: 781 kr/rum

Centro Bas Lerhamn 
Mökrgrå 
20x20 cm, i dusch  
10x10 cm, rak sättning  
med fog darkgrey
Pris: 781 kr/rum

Kakel, vägg 
C1 Vit matt 
20x30 cm med ljusgrå fog
Pris: 781 kr/rum
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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, en takdusch ger den lyxiga känslan i badrummet eller varför inte 
välja rostfria vitvaror i köket? Här hittar du våra inredningsval som sätter den 
berömda pricken över i:et.

Golv Boen Gospel/Boulevard
3-stav, eklamell, 14 mm matt  
vitlackad. Slät vit golvsockel, 
NCS 0500-N.

GENERELL INTERIÖR

Inredning Standard

Innerdörrar  
Swedoor Easy 
Slät vit, NCS 0500-N,
dörrfoder vita, trösklar 
infärgade likt golv

Vägg- och takfärg
NCS S 0500-N

Golv, klinker i hall  
Eriksberg, vitgrå
30x30 cm, rak sättning  
med fog mellangrå 

Garderob Marbodal 
1 hylla och 2 stänger,
ingår enligt planlösning

Skjutdörrsgarderob Marbodal 
Möja vit unik med silverprofil,
ingår enligt planlösning.  
Exklusive inredning. 

Bild visar 3 rok 81 kvm
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GENERELL INTERIÖR

Inredning Tillval

Som tillval
erbjuds spegeldörrar
på skjutdörrspartier

Swedoor Easy Effect E11 
Vit
Pris: 2 126 kr per dörr

Swedoor Unique 01L  
Vit
Pris: 3 092 kr per dörr

Golv Boen Animoso
1-stav, vit, mattlack
Pris: 1 373 kr/kvm

Golv, klinker i hall
Kustgranit grå  
30x30 cm med fog dark grey
Pris: 781 kr /kvm

Bild visar 2 rok 46 kvm

Innerdörrar
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Bild visar 1 rok 35 kvm

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



Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Postadress:
OBOS Sverige AB
574 85 Vetlanda

Välkommen hem  
till Esplanaden


