BRF

VÄXTHUSET
INREDNINGSVAL

Enbart inspira+onsbild

INREDNINGSVAL TILL BRF VÄXTHUSET
Alla som bokar en lägenhet 1digt i projektet, kommer a7 kunna göra egna inredningsval. Vi har
redan från början lagt stor omsorg på a7 inredningen ska hålla hög kvalitet med produkter från
kända leverantörer. Vi har se7 1ll a7 de har lång livslängd, bra funk1on och är miljörik1ga. Ljusa
och neutrala färgtoner har valts så a7 de lä7 passar ihop med andra färger. Vi har också lagt stor
vikt vid a7 planera lägenheterna så a7 de blir så ljusa och eﬀek1va som möjligt och även lagt in
bra förvaring. Köken har släta luckor och bänkskiva och stänkskydd av laminat som standard. Vi
har denna gång valt en beige lucka som originalstandard, men vill man hellre ha en vit lucka går
det alldeles utmärkt a7 få det. Ytskikten i lägenheten är tåliga och lä7städade. Av samma
anledning har golven vitlaserad ekparke7 och badrummen är helkaklade. Förutom originalinredningen ﬁnns det några kostnadsfria alterna1v samt e7 antal övriga 1llval a7 välja mellan.
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Enbart inspira+onsbild

KÖK
Köket är en plats man vistas i och därför är det viktigt att det är trivsamt. Matlagning och andra
kökssysslor skall enkelt och bekvämt kunna utföras. Det skall finnas bra med ytor att jobba på och
det skall vara lätt att hitta redskap. I alla kök finn det gott om förvaringsutrymmen. Lådorna har
fullutdrag som gör det lätt att komma åt även det som är längst in. Både luckor och lådor har
dämpare för en tyst och mjuk stängning. Blandaren är snålspolande, vilket är bra för båda
vattenförbrukningen och miljön. Vitvarorna är energisnåla. Kökens originalinredning har släta
beigea luckor med rostfria handtag. Stänkskyddet mellan bänkskivan och överskåpen är av
laminat i en beige kulör, lika bänkskivan. Induktionshäll, inbyggnadsugn under hällen,
mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys, respektive kyl/frys i alla lägenheter.
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KÖK ORGINAL

KÖKSLEVERANTÖR: Marbodal eller likv.

Lucka slät
Beige

Laminat
Rus2k Ljus

Diskho, ros9ri 1 ½
60 cm diskbänksskåp,
Underlimmad laminat
*

Diskho rostfri, dubbel
80 cm diskbänksskåp,
Underlimmad laminat
*

Köksblandare krom
Gustavsberg

Stänkskydd Laminat,
lika vald bänkskiva.

Handtag
Solo ros9ri, 128 mm

Fläkt Franke
vit

Diskmaskin
Siemens, vit

Mikrovågsugn för
inbyggnad
Siemens, vit

Ugn för inbyggnad
Siemens, vit

Induktionshäll med
Touchslider, Siemens

VITVAROR: Siemens eller likv.
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Kyl
Siemens, vit
**

Frys
Siemens, vit
**

Kyl/Frys
Siemens, vit
**

Ugn/mikro för inbyggnad
Siemens, vit

*storlek enligt bofaktablad ** Se bofaktablad vilket som ingår i din lgh. Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma
a< ske under projektets gång och a< färger kan avvika från dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

KÖK TILLVAL

KÖKSLUCKA

KÖKSLEVERANTÖR:
Marbodal eller likv.

Lucka proﬁl
beige

Lucka slät
mellangrå

Lucka slät
gråbeige

Lucka slät
grön

Lucka slät vit

Lucka proﬁl
mellangrå

Lucka proﬁl
gråbeige

Lucka proﬁl
grön

Lucka profil
vit

Lucka ljus
trä-look

Lucka mörk
trä-look

BÄNKSKIVA
Stänkskydd 2ll laminat, samma som
bänkskivan 50 cm h. Stänkskydd 2ll
kvartskomposit, samma som
bänkskiva 20 cm h med målat ovan,
eller 50 cm h.
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Kvartskomposit
Venato Grigio
Ma[

Laminat
Flinga ljus

Laminat
Fantasi

Laminat
Delaware Stone

Laminat
Caprice

Laminat
Ek Carbon

Laminat
Kol Svart

Laminat
Ros2g Metall

Kvartskomposit
Venato Bianco
Matt

Kvartskomposit
Beach Grey

Kvartskomposit
Venato Scuro

Kvartskomposit
Nero Blank

Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets gång och a< färger kan avvika
från dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

KÖK TILLVAL

KAKEL

Kakel, kök
vit, 10x30 cm

Kakel, kök
beige, 10x30 cm

Kakel, kök
grå, 10x30 cm

HANDTAG/KNOPPAR

Handtag
Solo ros9ri, 128 mm

Handtag Diner
Borstad antracit,
160 mm

Handtag Diner
Svart halvblank,
160 mm

Handtag
Solo ros9ri, 192 mm

Handtag Lounge
krom, 128 mm

Handtag Lounge
mässing, 128 mm

Knopp Bell
an2kbrun

Knopp Bell
an2kgrå

Handtag Rio
antikbrun, 128 mm

Handtag Brohult
svart/krom, 128 mm

Handtag Edge
antracit,
200 mm

Handtag Edge
mässing,
200 mm

Knopp Oval
borstad

Knopp Oval
svart

Knopp Point Knopp Point
rostfri
mässing

Handtag Rio
svart, 128 mm

Skålen handtag
borstad

Handtag Brohult
svart, 128 mm

Skålen handtag
svart

Handtag Edge
Antik brons,
200 mm

Handtag Edge
svart,
200 mm

Knopp Marmor
Ros9ri fot

Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets gång och a< färger kan avvika från dessa
bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.
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Diskho, rostfri 1 ½
60 cm diskbänksskåp,
Planlimmad komposit

Diskho ros9ri, dubbel
80 cm diskbänksskåp,
Planlimmad komposit

Diskho rosNri
Underlimmad laminat
Planlimmad komposit

Köksblandare svart
Gustavsberg

VITVAROR
VITVAROR: Siemens
eller likv.

Mikrovågsugn för
inbyggnad
Siemens, rostfri

Fläkt Franke
ros9ri list

Ugn för inbyggnad
Siemens, ros9ri

Ugn för inbyggnad
Siemens, svart

Mikrovågsugn för
inbyggnad
Siemens, svart

Ugn/mikrovågsugn
för inbyggnad
Siemens, ros9ri *

Ugn/mikrovågsugn
för inbyggnad
Siemens, svart *

Diskmaskin
Siemens, ros9ri

Diskmaskin
Siemens, svart

Diskmaskin
Siemens, integrerad

Kyl/frys samt kyl- och
fryspaket ﬁnns som
helintegrerat alternaHv.
Följer då vald kökslucka.
Skåp Hllkommer.
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Kyl/Frys
Siemens, rostfri

Kyl/Frys
Siemens, svart

Kyl och frys paket
Siemens, ros9ri

Kyl och frys paket
Siemens, svart

*Förekomst enligt bofaktablad. Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets
gång och a< färger kan avvika från dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

KÖK ORGINAL

KÖK TILLVAL

DISKHOAR/
BLANDARE

Enbart inspira+onsbild

BADRUM
I badrummet skall det finnas möjlighet att rå om sig själv och då också få plats med de produkter
man behöver. Gott om förvaring finns både i kommoden, som har två utdragslådor och i spegelskåpet på väggen. I badrummen finns också avlastningsyta ovan tvättmaskin och torktumlare,
respektive kombimaskin samt väggskåp. Samtlig inredning är vit. I väggskåpen finns plats för
handdukar och tvättprodukter. Badrummen har som original samma beige färg på golvklinker
som väggkakel. Den som föredrar vita väggar, kan så klart välja det i stället. Duschhörnans
väggar är vikbara både inåt och utåt. Tvättmaskin, torktumlare respektive kombimaskin är vita.
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KÖK ORGINAL

BADRUM ORGINAL

WC stol
Gustavsberg

Badrumsblandare, krom
Gustavsberg

Duschset, krom
Gustavsberg

Handukstork,
krom

2 krok House,
krom

Väggskåp över
vitvaror, vit

Kommod, 2 st. lådor,
60 cm, vit

Toale[pappershållare
House, krom

Spegelskåp med
belysning, 60 cm, vit

4 krok House,
krom

Kakel, vägg
beige, 30x60 cm

Laminat
Rus2k Ljus

Klinker, golv
beige, 30x30 cm

VITVAROR: Siemens
eller likv.
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Tvä[maskin, vit
Siemens

Torktumlare, vit
Siemens

Kombimaskin, vit
Siemens

Duschväggar,
klarglas

*Förekomst enligt bofaktablad. Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets
gång och a< färger kan avvika från dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

Kakel, badrum vägg
vit, 25x40 cm, blank eller matt

Kakel, badrum vägg
vit, 30x60 cm, blank eller ma[

Kakel, badrum vägg
brun, 30x60 cm

Kakel, badrum vägg
silvergrå, 30x60 cm

Kakel, badrum vägg
antracit, 30x60 cm

BADRUM
KÖK ORGINAL
TILLVAL

KAKEL

KLINKER

Klinker, badrum golv
silvergrå, 30x30 cm

Klinker, badrum golv
brun, 30x30 cm

Klinker, badrum golv
anrtracit, 30x30 cm
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Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets gång och a< färger kan avvika från
dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

BADRUM TILLVAL

Badrumsblandare, svart
Gustavsberg

4 krok House,
svart

2 krok House,
svart

Toalettpappershållare
House, svart

Kommod, 2 st lådor,
60 cm, grå

Spegelskåp med belysning,
60 cm, grå

Väggskåp över
vitvaror, grå

WC stol, förhöjd
Gustavsberg

Duschväggar Aqua Frost,
frostat glas

Duschväggar Cyklon,
klarglas med svart proﬁl

Takduschpaket,
Este2c Round, svart
Gustavsberg

Handukstork,
svart
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Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets gång och a< färger kan avvika från
dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

Enbart inspira+onsbild

BOSTADEN I ÖVRIGT
Genomgående går bostaden i ljusa färger. Alla väggar är målade vita. Det finns möjlighet att välja till
målning av fondvägg, eller ett helt rum. När det gäller förvaring har vi valt praktiska lösningar som du kan
komplettera beroende på vilka behov du har. Lägenheternas genomgående goda kvalitet visar sig också
genom att vi har valt vitlaserad ekparkett i samtliga rum. Vardagsrummet är en plats där man vistas mycket
och umgås med sina vänner. Vardagsrummet ligger i nära anslutning till balkongen – fransk eller vanlig, vilket
skapar en god kontakt mellan ute- och innemiljön.
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ÖVRIGA VAL ORGINAL
ÖVRIGA TILLVAL
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Ha[hylla Lobby,
vit/aluminium

Handtag på garderob,
Solo, ros9ri, cc 128 mm

Dörrtrycken innerdörrar
Hoppe

Golv, 3 stav,
vitpigmenterad ek

Väggar målade
NCS S 0500-N
vit

Garderober Aspekt,
vit

Innerdörrar släta,
NCS S 0500-N
vit

Fönsterbänk,
natursten Azul

Skjutdörrar, garderob
hall/sovrum,
vit proﬁl *

Inredning hall,
skjutdörrsparti,
vit *

Inredning sovrum
skjutdörrspar2, med
utrdragsbackar, vit *

Golv, 3 stav,
ek

Spegeldörrar,
garderob hall/sovrum,
vit- eller silverprofil.

Golv, 3 stav,
vitpigmenterad ask

Klinker, entré golv
beige, 30x30 cm

Klinker, entré golv
ljusgrå, 30x30 cm

Klinker, entré golv
brun, 30x30 cm

Väggar målade i
valfri NCS kulör.

Klinker, entré golv
antracit, 30x30 cm

*Endast exempelbild på inredning. Vi reserverar oss för a< förändringar och avvikelser kan komma a< ske under projektets
gång och a< färger kan avvika från dessa bilder. Produktprover kan ses hos Showrooms by MAKAJO.

BETALNINGSVILLKOR
Priserna i den beställningslista du som köpare av lägenhet i Brf Växthuset kommer a7 få, är
inklusive moms och omfa7ar mellanskillnaden från originalvalen.
Som försko7sbetalning skall 30% av totalsumman, om den övers1ger 5 000 kr, betalas inom 30
dagar eaer a7 du lämnat din signerade beställning 1ll inredningsansvarige. De7a belopp skall
betalas mot faktura. Resterande belopp för beställning erläggs senast i samband med 1llträdet.
Mera informa1on om processen och betalningsvillkoren ges i samband med a7 du har din första
kontakt med inredningsansvarig.

KONTAKTUPPGIFTER
Inredningsansvarig
MAKAJO är din kontakt igenom inredningsvalen. Du kallas 1ll e7 inredningsmöte hos
Showrooms by MAKAJO, Amerikahuset, Barlastgatan 2. Där har du möjlighet a7 se ﬂera av dina
inredningsval och få svar på eventuella frågor rörande din nya bostad. Du informeras om
inredningsprocessen, dina inredningsval tas emot och lämnas sedan över 1ll entreprenören, som
verkställer dina val.
Bostäderna förmedlas av Bjurfors.
Therese Bjurenlind, Ansvarig mäklare
therese.bjurenlind@bjurfors.se
031-733 20 99
Pernilla Tilly Meijer, Ansvarig mäklare
pernilla.t.meijer@bjurfors.se
031-733 20 27

14

15

