Inredning

BRF Ekeby Bergshammar

Översikt

Process
Tillvalsmöte
Du kommer att bli inbjuden till ett tillvalsmöte i god tid innan inflyttning. Då presenteras de
val du kan göra i detalj. Det kommer också att finnas prover på vissa av tillvalen. Troligtvis
har du bestämt dig redan innan mötet.
Beställningskontroll
När vi har fått in din formella beställning vid tillvalsmötet så sammanställer vi den och
skickar den tillbaka till dig för bekräftelse. Efter att du har godkänt den så kan den inte
ändras. Om du inte har bekräftat dina val vid utsatt tidpunkt så blir din lägenhet
standardinredd.
Pris och fakturering
Alla priser presenteras inklusive moms. Direkt efter din bekräftelse av dina val får du en
faktura på de val du har gjort som inte ingår i standard.
Förändringar
Vi reserverar oss för eventuella modellbyten som kan ske under projektets gång samt
eventuella leveransproblem. Byte till annan, maskin, material eller vara med likvärdig
kvalitet och funktion kan komma att ske utan avisering till köparen.

Kök
Typ
Som standard ingår släta luckor i matt vitt. Tillvalen är blanka luckor och färgerna ljusgrått,
svart och beige.
Standardbänkskivan är i ljus eklaminat med underlimmad diskho. Tillvalen är fyra andra
laminat; svart ’skiffer’, svart ’sten’ och grå/rosa ’marmor’) samt svart stenbänk
(blankpolerad) med 30 mm tjocklek där diskhon överlimmas1.
Kakel
Som stänkskydd sätts kakel. Standard är en vit matt platta (10x30 cm). Tillval är blankt vitt
och matt/blankt grått.
Vitvaror
Som standard (utan extra kostnad) ingår kyl, frys, ugn, diskmaskin, mikrovågsugn och fläkt i
borstat stål samt glaskeramikhäll. Allt från Cylinda. Mot extra kostnad erbjuder vi ett
motsvarande paket från Bosch.
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Stenskivan skarvas för att klara tillverkning, transport och montage

Badrum
Typ
Som standard ingår en vit kommod och ett badrumsskåp med eluttag. Som tillval finns
kommoden i ljusgrått, en bänkskiva av laminat ovanför tvättmaskin och torktumlare (ljus ek
eller vitt) samt ett eller två vita skåp (60 cm) som placeras ovanför bänkskivan.
Kakel
Standard är matt vit kakelplatta (20x20 cm). Tillval är blanka plattor samt färgerna ljusgrått
och antracitgrått.
Klinker
Standard är klinker i antracitgrått (30x30 cm). Tillval är färgerna ljusgrått och svart.
Tvättmaskin och torktumlare
Standard är maskiner från Cylinda som rymmer 7 kg tvätt. Mot extra kostnad erbjuder vi
maskiner från Bosch (8 kg tvätt).

Golv
Standard i alla utrymmen förutom badrummet är parkett i matt ek. Tillval är vitlaserad
parkett samt naturlig/svart ekparkett (3-stav 13 mm).

Övrigt
Utöver standard och ovanstående tillval kan du mot extra kostnad skräddarsy din inredning.

