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HITTA DIN
PERSONLIGA
INREDNINGSSTIL

DU KAN VÄLJA ATT KOMBINERA
DE OLIKA INREDNINGSKONCEPTEN

INREDNINGSKONCEPTEN
För att du som köpare alltid ska känna att det är
enkelt att inreda din nyproducerade lägenhet
har vi tagit fram tre olika inredningskoncept:
Klassisk, Trend och Elegans. Klassisk ingår i ditt
bostadsköp, medan Trend och Elegans är tillval.
Koncepten är framtagna för det praktiska, stilrena
och estetiska hemmet, anpassat efter den moderna
människan.
Du kan välja att kombinera mellan konceptens olika
stilar, exempelvis så gillar du köket i Trendkonceptet
bäst och badrummet i Eleganskonceptet. Välj den
stil som du gillar bäst.

INREDNINGENS
RÖDA TRÅD

Christina Nord
Inredningsansvarig

Vi människor är alla unika. Så varför skulle vi vilja att våra hem ser likadana ut? Vi har i Balders
nyproduktion över tid utformat en estetiskt tilltalande inredning med ett sammanhållande uttryck.
Hemligheten? Att jobba med färgskalor och materialval som pratar samma språk. Vi bad Christina
Nord, ansvarig inredare på Balder, presentera sina tankar om den röda tråden som mynnat ut
i våra tre inredningskoncept: Klassisk. Trend. Elegans.

Kvartskompositen är ett konstgjort stenmaterial som till
största del består av kvarts som blandas med färg
pigment och bindemedel. Dessa pressas sedan ihop
och gjuts till en bänkskiva. Kvartskompositen är mycket
tålig mot fläckar och repor och har ett jämnare utseende
än vissa sorter av natursten. Min känsla är att den ger
en exklusivare framtoning. I köket är både bänk och
stänkskydd i samma material som ger ett skönt lugn i
den öppna planlösningen. Man lever i köket som också
blir en del av vardagsrummet. Då är min känsla att man
vill ha det lugnt och harmoniskt.

EN HEMTREVLIG BLANDNING
I Hovås Höjd finns det tre inredningskoncept fördelat
på kök/ytskikt och badrum. Vi har döpt dem till Klassisk,
Trend och Elegans. Klassisk ingår i bostadens pris
medan Trend och Elegans är tillval mot en kostnad. Du
kan blanda mellan inredningskoncepten. Exempelvis
Klassisk i kök och Trend i badrum. Du betalar då enbart
för tillvalet i badrummet. Du kan läsa och inspireras av
våra inredningskoncept på kommande uppslag.

CHRISTINA OM KLASSISK

Vitmålade väggar i NCS1102-Y10R. Blandare med hand
dusch. Och varför inte mixa det med svarta detaljer
i beslagen? Att välja den fasta inredningen till sin
nyproducerade lägenhet är för vissa en enkel process,
för andra skapas huvudbry. Sedan vi på Balder startade
vår nyproduktion har vi, med Christina Nord i spetsen,
hjälpt till att skapa hem som är enkla att designa, att
matcha med olika inredningsstilar och – det viktigaste
– utformade med en röd tråd genom bostadens alla rum.
- Det är för att det ska kännas som väl sammansatta
material rakt igenom, det ska finnas en röd tråd i alla
rum så det inte kommer som en överraskning att färger
inte stämmer mellan katalog och verklighet. Vi sätter
en väldigt bra grund till bostaden och så får kunden
därifrån skapa sitt hem med sina egna detaljer.
I Christinas val tittar hon inte enbart på färgskalor och
produkter. Hon tittar också på en hållbar utgångspunkt
och en långsiktighet – både för miljön och utifrån trender
på kort och lång sikt. Klassiskt nordiska möbler fungerar
i stort sett över tid oavsett väggfärg. På senare år har
mörkare kulörer varit den trendande inriktningen, men
Christina ser en annan riktning som är på ingång.
- Det har varit mörkare väggar en period, men nu ser
vi att det börjar gå tillbaka mot de klarare färgskalorna
igen. I det här projektet har vi två väggfärger med olika
karaktär, en kritvit som passar luckan i Klassisk och en
mer varmvit som matchas mot luckorna i Trend och
Elegans. Bägge väggfärgerna är enkla att kombinera
med andra färger och materialval och ser bra ut i alla
väderstreck, samtidigt som de är enkla att måla eller
tapetsera över.

HUR LÄNGE HÅLLER EN TREND I SIG?
- Det är svårt att svara på. Jag minns förr när fondväggen
kom och man sa ”den kommer inte finnas länge”. Men
den har hållit i sig och fortfarande målas eller tapetseras
det i fondväggar.
När vi på Balder började med inredningskoncepten
var utgångspunkten utstakad: vi ska höja upp inredningsnivån så att våra kunder får en högre standard
i grundutförandet och slippa betala för massa tillval.
Genom denna strategi upplever Christina en enklare
och snabbare process som ger nöjdare kunder.

Det är vitt och krispigt. Det är för att hitta lugnet,
inspirationen och harmonin i det traditionella och
tidlösa. Det blir aldrig omodernt, men inte heller ”wow,
här är en ny väggfärg!”. Tanken är att man sätter till
sina personliga saker. Här kan man vara wild and crazy
med färger på gardiner och kuddar, för konceptet är så
enkelt och stilrent i sig självt. Glänsande vitt, kan man
säga. Fräscht. Man brukar säga att tavlor gör sig bäst
på en kritvit vägg. Nu har de andra koncepten ingen
extrem färgsättning heller. Men vi har valt färgerna
utifrån tanken om ”här vill jag vara”.

CHRISTINA OM TREND
I Trend vågar man satsa på mörkare luckor. Det här är
en nyhet i Hovås Höjd, en varmgrön lucka. Den tar mer
plats i rummet. Om man inte gillar den gröna luckan
kan man självklart välja en vit i samma släta utförande.
Sen lägger jag till rostfria vitvaror och handtag som
gör att man får in det industriella. Samtidigt får man in
lugnet genom kvartskompositen Beach Grey som är
en enkelmönstrad kvartskomposit. Sen får man in de
svarta detaljerna i badrummet – svart takdusch och
beslagen – så det är lite djärvare. Jag tycker att det är
tidlöst med vitt och svart, det håller över tid.

- Det gäller både för oss och våra kunder. Vi gör att det
blir snyggt redan från början, att man inte ska behöva
göra massa olika tillval för att få det som man vill.
Eftersom vi då får en enklare hantering i koncepten har
vi möjlighet att lägga till mer exklusiva material till alla
tre koncepten. På det här sättet kan vi erbjuda bättre
prissatta inredningskoncept för kund och samtidigt
minimera risken för fel i produktion i våra köpares
bostäder.
Köksluckorna är den del i våra olika inredningskoncept
som syns klarast. Det är de som sätter tonen för våra
framtagna visualiseringar. Dessa kompletteras av allt
från handtag, helintegrerade vitvaror och bänkskivor.
I våra koncept har Christina valt både en laminatskiva
och två olika kvartskompositbänkar.
- Laminatskivan är ett slitstarkt, mångsidigt material som
kan skapas i många olika utföranden och utseende.
Vi har valt en laminatskiva som inte ska försöka efter
likna en natursten utan den har ett eget uttryck.

CHRISTINA OM ELEGANS
Elegans är att bygga en tidlös känsla med en sober
färgskala med material som är enkla att kombinera med
individuella stilar. Det är det klassiska också, men det
är mer värme i Elegans. Du får gilla det här med sand.
Här har vi valt mer av det som inte syns – exempelvis
integrerade vitvaror – som kombineras med massiva
innerdörrar med en kant som ramar in dörren. I badrummet har vi valt en granitkeramik på vägg och golv
från Bricmate, en trendig och sober platta. Det är lite
top notch. Det ska andas mer stil och elegans.
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KLASSISK
Du kliver in i ditt nya hem. Det klassiska konceptets bas är krispigt vitt. Som gjort för dig som vill hitta
lugnet, harmonin och inspirationen i det traditionella och tidlösa. Köket är inrett i en vit kökslucka
och med den varma greige färgade bänkskivan blir det en fin combo som håller över tid. Allt smälter
fint ihop precis som med det varma mattlackade trägolvet i 3-stavig ek. Fönsterbänken är i polerad
natursten. Ett badrum som glänser i vitt, med tvätt och tork, här har ingen annan huserat innan dig.
I detta hem bjuder du mer än gärna dina vänner på middag. Något klassiskt.
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KLASSISK YTSKIKT OCH SNICKERIER

KLASSISK KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörr

Slät vit NCS S0500-N. Tröskel liknande golv

Lucka

Marbodal

Arkitekt plus, slät vit05 NCS S0500-N, 19mm

Handtag

Beslag design, Tavira, rf look

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som kökslucka

Karm

Målad vit, NCS S0500-N, fabriksmålad

Handtag överskåp

Marbodal

Foder

Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad

Zenith rostfri, längd 40mm, sätts liggande på nederkanten
kant i kant mot långsidan på luckan

Sockel

Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad

Handtag bänk/lådskåp

Marbodal

Zenith rostfri, längd 40mm, sätts i mitten på lådan.
På luckan till diskmaskin sätts 136mm

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Bänkskiva

Marbodal

Laminat, Gomera 558, 30mm med rak kant

Golv

Trägolv Kährs, Ek Mist variation, 3-stav, 15mm, ultra matt
lack, borstad vit

Stänkskydd

Marbodal

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat, vitt NCS S0500-N, glans 7

Laminat, Gomera 558, 12mm. Sätts 20cm upp på vägg
och resterande yta målas i NCS S0500-N med matt yta
och avtorkningsbar färg. Sätts ej på sidoväggar

Tak

Målat i vitt matt

Diskho

Intra

Linea 5040 rostfri med 1 st ho, underlimmad

Skjutdörrsgarderob

Mirro Opal, vit profil med fyllning vit melamin
(NCS S 0500-N) samt 1 st spegeldörr i hall. Mjukstängande.
Pellyinredning

Blandare

Tapwell

Arm984, krom med hög pip, DM avstängning

Häll

Siemens

Induktion 60cm, ramlös svart, EH631BEB1E

Diskmaskin

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE

Ugn

Siemens

Vit, varmluftsugn, HB010FBV1S

Mikro

Siemens

Vit, inbyggnads, BF525LMW0

Kyl

Siemens

Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, KS36VVWEP

Garderob (standard höjd)

Marbodal MDF, slät vit05 NCS S0500-N, handtag Tråd,
rostfri cc128mm

OBS! Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka
och handtag i kök
Om separat hatthylla: Essem Design Nostalgi hatthylla, Vit/Ek, b: 100,4cm h: 18,8cm d: 24,6cm
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Vit/vit, mått b: 60cm h: 22cm d: 29,6cm

Frys

Siemens

Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, GS36NVWFV

Kyl/frys

Siemens

Vit, 186cm, aluminium/rostfritt handtag, KG36V6WEP

I alla lägenheter ska det finnas Linneförvaring

Köksfläkt

Siemens

Utdragbar fläkt 60 cm Rostfritt stål LI67RB531 med vit
grepplist, kolfilter

Bänkbelysning

Marbodal

Spotlights LED infälld i skiva NCS S0500-N under överskåp

GENERELLT

Fönster samt nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg
Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

Hörnboxar under överskåp

Vit

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80cm med låda

Vinkyl*

Temptech

WCR46SS rf

* För lägenheter 143 kvm

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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KLASSISK BAD/TVÄTT
PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Kommod

INR

Viskan Solid 60 med 2 lådor, premium vit
b:605xd:430mm. Vitt tvättställ i porslin

Handtag

INR

Knopp Spot, vit matt

Blandare

Tapwell

RIN071 i krom inkl bottenventil

Spegelskåp

INR

Stage, premium vit med 2 speglar, eluttag i skåp,
b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning

Duschväggar

INR

Linc Angel rak med klarglas, blankpolerad profil, grepp
Circel blankpolerad. Mått 900x900mm

Dusch/blandare

Tapwell

Evo, EVM168 + ZSAL105 i krom. Duschblandare med duschset

WC-stol

Svenskt märke

Golvmodell, vitt porslin

Kakelvägg

Konradssons
Kakel

Vit blank 250x400mm liggande, sätts i rak linje ovanpå
varandra, ljusgrå minimal fog (1mm)

Klinkergolv

Konradssons
Kakel

Piazen Iron Grå 200x200mm, grå fog,
rak sättning

Beslag

Beslagdesign

Base 200, 2 st 4 krok i polerad krom, 1 st vid handfat,
1 st vid duschväggar. Toalett-pappershållare utan lock
Base 200 i polerad krom. Självhäftande

Vitvaror

Siemens

Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och
större. I 1-2 rok kombinerad tvätt/tork WN34A1L0DN

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp
LED list IP67, 14,4 W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant, b:700xd:625mm om det
får plats så skivan går i liv i framkant med tvätt och tork

Belysning tak

Westal

Athena vit plafond LED, 25W dimbar med fram/bakkantslist dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: klinker Piazen Iron Grå 200x200mm, grå fog, rak sättning,
golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med lucka Viskan Grip 40,
premium vit med vitt porslinstvättställ, grepplist i matt vitt, spegel Feel med LED belysning
Takbelysning Westal Athena vit plafond LED, 12 W dimbar
Beslag, samma som bad, 1 st fyrkrok samt toalettpappershållare utan lock
Tillval belysning tak i bad/tvätt
Antal Spotlights 4 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc/dusch
Antal Spotlights 2 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc
Antal Spotlights 1 st infälld i undertak inklusive dimmer
Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)
Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, blankpolerad
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TREND
Välkommen. Grönt är din färg, som skog och natur. Den varma vitgrå väggfärgen smälter fint
ihop med köksluckan i en härlig varmgrön ton. För att förtydliga det industriella uttrycket har
köket rostfria vitvaror och diskreta rostfria handtag på skåpen. Diskmaskinen smälter väl in,
integrerad bakom köksluckan. Bänkskiva som går i en varm ljusgrå mönstrad kvartskomposit.
Vill du inte ha gröna köksluckor men gillar allt annat i Trendkonceptet kan du även välja vita
köksluckor. I badrummet möter Terazzo klinkern den svarta takduschen som ger dig den
industrikänsla du är ute efter. Djärvt och coolt. Du tänker bara på ett ord – Trend.
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TREND YTSKIKT OCH SNICKERIER

TREND KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörr

Slät vit, Stable NCS S0500-N. Tröskel liknande golv

Lucka

Marbodal

Handtag

Beslag Design, Tavira, rf look

Arkitekt plus slät, Tall (grön) NCS S5005-G50Y, 19mm
eller Arkitekt plus, slät vit05 NCS S0500-N, 19mm

Karm

Målad vit, NCS S0500-N, fabriksmålad

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som kökslucka

Foder

Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad

Handtag överskåp

Marbodal

Zenith rostfri, längd 136mm, sätts kant i kant mot långsidan, på
luckan. På kyl och frys, kyl/frys, handtag Solo, rostfri, cc192mm

Sockel

Målad vit, NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad

Handtag bänk/lådskåp

Marbodal

Zenith rostfri, längd 136mm, sätts mitt på lådan

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Bänkskiva

Marbodal

Kvartskomposit Beach Grey blankpolerad, 30mm, rak kant

Golv

Trägolv Kährs, Ek Mist variation, 3-stav, 15mm, ultra matt lack,
borstad vit

Stänkskydd

Höganäs Kakel

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat varm vitgrå NCS S1102-Y10R, glans 4-5

Kvartskomposit, Beach Grey blankpolerad, 20mm (samma
som bänk). Sätts 20cm upp på vägg och resterande yta
målas i NCS S1102-Y10R med matt yta och avtorkningsbar
färg. Sätts ej på sidoväggar

Tak

Målas i vitt, matt

Skjutdörrsgarderob

Mirro Opal, vit profil med fyllning vit melamin (NCS S 0500-N) samt 1
st spegeldörr i hall. Mjukstängande. Pelly inredning

Diskho

Intra

Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad

Blandare

Tapwell

TAP984, krom med DM- avstängning

Garderob

Marbodal MDF, slät vit05 NCS S0500-N, handtag Tråd,
rostfri, cc128mm

Häll

Siemens

Induktion, svart utan ram, EH651FEB1E

Diskmaskin

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE

Ugn

Siemens

Varmluftsugn, rostfri, HB578ABS0S (Självrengörande)

Mikro

Siemens

Inbyggnads, rostfri, BF525LMS0

Kyl

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, KI81RADE0, (178cm)

Frys

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, GI81NACF0,
(178cm, No frost)

Kyl/frys

Siemens

Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg

Helintegrerad i samma som kökslucka, KI87SADE0,
(178cm, No frost)

Köksfläkt

Siemens

Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

iQ500 Utdragbar fläkt 60 cm Rostfritt stål LI67SA561S,
kolfilter

Bänkbelysning

Marbodal

Infälld i skiva, färg NCS S5005-G50Y under överskåp, LED

OBS! Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka och
handtag i kök
Om separat hatthylla: Essem Design, Nostalgi hatthylla, Vit/Ek, b: 100,4cm h: 18,8cm d: 24,6cm
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Vit/vit, mått b: 60cm h: 22cm d: 29,6cm
I alla lägenheter ska det finnas Linneförvaring

GENERELLT

Hörnboxar under överskåp

Vita

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80 cm

Vinkyl*

Temptech

WCR46SS rf

* För lägenheter 143 kvm

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell

14

15
HOVÅS HÖJD Etapp 1, inredningsartiklar publicering: 1:4

HOVÅS HÖJD Etapp 1, inredningsartiklar publicering: 1:4

I N R E D N I N G S KO N C E P T N O 0 2

TREND BAD/TVÄTT
PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Kommod

INR

Viskan Solid 60 med 2 lådor, premium vit, b:605xd:430mm.
Vitt tvättställ i porslin

Handtag

INR

Knopp Spot, matt svart

Blandare

Tapwell

RIN071 i mattsvart inkl bottenventil

Spegelskåp

INR

Stage, premium vit med 2 speglar, eluttag i skåp,
b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning

Duschväggar

INR

ARC 12 rak med klarglas, fästen matt svart. Mått 900x900mm. Grepp
Kvadrat i matt svart

Dusch/blandare

Tapwell

Takduschpaket TAP 7200-160 matt svart. Inklusive
handdusch i matt svart. Kombineras med blandarfäste i
matt svart. Art nr 9422113

WC-stol

Svenskt märke

Golvmodell, vitt porslin

Kakelvägg

Konradssons
Kakel

Vit blank 200x300mm stående, sätts i rak linje ovanpå
varandra, minimal ljusgrå fog

Klinkergolv

Konradssons
Kakel

Retro IT Grigio grå 300x300mm, i dusch 150x150mm,
ljusgrå minimal fog

Beslag

Beslagdesign

Base 200, 2 st 4 krok i matt svart, 1 st vid handfat,
1 st vid duschväggar. Toalettpappershållare utan
lock Base 200 i matt svart. Självhäftande

Vitvaror

Siemens

Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och större.
Tvättpelare i 1-2 rok om möjligt alt Kombinerad tvätt/tork WN34A1L0DN

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp
LED list IP67, 14,4 W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant b: 700xd:625mm om det får plats så
skivan går i liv i framkant med vitvarorna

Belysning tak

Westal

Athena vit plafond LED, 25W dimbar med fram/bakkantslist dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: klinker Retro IT Grigio grå 150x150mm med ljusgrå minimal fog,
golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med lucka Viskan Grip 40, premium vit med vitt porslinstvättställ,
spegel Feel med LED belysning. Takbelysning Westal Athena vit plafond LED, 12W dimbar
Beslag, samma som bad, 1 st fyrkrok samt toalettpappershållare utan lock
Tillval belysning tak i bad/tvätt
Antal Spotlights 4 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc/dusch
Antal Spotlights 2 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc
Antal Spotlights 1 st infälld i undertak inklusive dimmer
Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)
Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, matt svart
Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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ELEGANS
Det är en tidlös känsla du är ute efter i ditt hem. En sober färgskala med material som är enkla att
kombinera med många personliga stilar. Den varma och ombonade kulören på köksluckorna som möter
noggrant utvalda material och detaljer - bänkskiva och stänkskydd i en ljusgrå kvartskomposit – skapar en
harmonisk och enhetlig känsla. Alla detaljer exponeras inte, exempelvis integrerade vitvaror i samma som
köksluckorna och massiva innerdörrar. Här är det elegant utan undantag. Badrummet vill du inte lämna
– du älskar den grå granitkeramiken både på väggar och golv, allt för en helhet som andas stil och elegans.
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ELEGANS YTSKIKT OCH SNICKERIER

ELEGANS KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörr

Massiv, 1 stor spegel/ram, vit, NCS S0500-N,
tröskel liknande golv

Lucka

Marbodal

Arkitekt plus slät, beige NCS S2005-Y20R, 19 mm

Handtag

Beslag Design, Tavira, rf look

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som lucka

Karm

Målad, vit NCS S0500-N, fabriksmålad

Handtag överskåp

Marbodal

Zenith vit, längd 40mm, sätts liggande på nederkanten,
kant i kant mot långsidan på luckan

Foder

Målad, vit NCS S0500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad

Handtag bänk/lådskåp

Marbodal

Sockel

Målad, vit NCS S0500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad

Zenith vit, längd 40mm, sätts i mitten på lådan.
På diskmaskin Zenith 136mm. På kyl och frys samt
kyl/frys, handtag Solo vit, cc192mm

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Bänkskiva

Marbodal

Kvartskomposit, Beach Clay blank, 30mm med rak kant

Golv

Trägolv Kährs, Ek Dim lively, 2-stav, 15mm, ultra matt lack,
borstad gråbrun

Stänkskydd

Marbodal

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat, varm vitgrå NCS S1102-Y10R, glans 4-5

Kvartskomposit, Beach Clay blankpolerad, 20mm
(samma som bänk). Sätts 20cm upp på vägg och
resterande yta målas i NCS S1102-Y10R med matt yta
och avtorkningsbar färg. Sätts ej på sidoväggar.

Tak

Målas i vitt, matt

Skjutdörrsgarderob

Mirro Nordica med Helfält (en ram runt om), vit skena med
fyllning vit melamin, (NCS S 0500-N) samt 1 st spegeldörr,
klarglas i hall. Handtag vit rund 49mm i diameter.
Mjukstängande. Pellyinredning

Diskho

Intra

Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad

Blandare

Tapwell

ARM885, krom med utdragbar handdusch,
inkl Diskmaskinavstängning

Häll

Siemens

Induktion, svart utan ram, EH651FEB1E

Marbodal MDF, NCS S0500-N, handtag Tråd rf, cc 128mm

Diskmaskin

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, SN63HX33TE

Ugn

Siemens

Varmluftsugn, rostfri, HB578ABS0S (Självrengörande)

Mikro

Siemens

Inbyggnads, rostfri, BF525LMS0

Kyl

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, KI81RADE0,
(178cm, No frost)

Frys

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, GI81NACF0,
(178cm, No frost)

Kyl/frys

Siemens

Helintegrerad i samma som kökslucka, KI87SADE0,
(178cm, No frost)

Köksfläkt

Siemens

iQ500 Utdragbar fläkt 60 cm Rostfritt stål LI67SA561S,
kolfilter

Bänkbelysning

Marbodal

Infälld i skiva, färg NCS S2005—Y20R under överskåp, LED

Garderob (standard höjd)

OBS! Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka
och handtag i kök, Solo vit cc192mm
Om separat hatthylla: Essem Design, Nostalgi hatthylla, Vit/Ek, b: 100,4cm h: 18,8cm d: 24,6cm
Mindre variant (se planlösning): Essem Design Classic 650 hatthylla i 2 plan, Vit/vit, mått b: 60cm h: 22cm d: 29,6cm
I alla lägenheter ska det finnas Linneförvaring

GENERELLT

Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg
Radiatorer med bakomliggande väggparti, vita
Fristående radiatorer/konvektorer med bakomliggande fönster, grå

Hörnboxar under överskåp

Vit

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80 cm med låda

Vinkyl*

Temptech

WCR46SS rf

* För lägenheter 143 kvm

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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ELEGANS BAD/TVÄTT
PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Kommod

INR

Viskan Solid 60 med 2 lådor, still Grey b:605xd:430mm.
Vitt tvättställ i porslin

Handtag

INR

Knopp Spot, krom 30mm i diameter

Blandare

Tapwell

AQU071 i krom, waterfall inkl bottenventil

Spegelskåp

INR

Stage, still grey med 2 speglar, eluttag i skåp,
b:600xh:720xd:140mm, infälld LED-belysning

Duschväggar

INR

ARC 12 rak med klarglas, fästen i krom.
Mått 900x900mm. Grepp Kvadrat i krom

Dusch/blandare

Tapwell

Takduschpaket TAP 7200-160 krom.
Kombineras med blandarfäste i krom. Art nr: 9421123

WC-stol

Svenskt märke

Golvmodell, vitt porslin

Kakelvägg

Bricmate

Granitkeramik J33 Norrvange keramik Light Grey,
298x298mm, grå minimal fog (1mm) rak sättning

Klinkergolv

Bricmate

Granitkeramik J33 Norrvange keramik Light Grey, 298x298mm, grå minimal fog, i dusch J1515, 147x147mm, rak sättning

Beslag

Beslagdesign

Base 200, 2 st 4 krok i polerad krom, 1 st vid handfat,
1 st vid duschväggar. Toalettpappershållare utan
lock Base 200 i polerad krom. Självhäftande

Vitvaror

Siemens

Tvätt WM12N2O2DN, tork WT45RHC7DN i 3 rok och större.
Tvättpelare i 1-2 rok om möjligt alt Kombinerad tvätt/tork WN34A1L0DN

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF. Under överskåp LED list IP67, 14,4
W/m RGB, vattentät. 12V DC, dimbar

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant, b: 700xd:625mm om det får plats

Belysning tak

Westal

Athena vit plafond LED, 25W dimbar med fram/bakkantslist dimmer

SEPARAT WC/DUSCH

Samma som bad, ej tvättdelen

SEPARAT WC

Väggar: målat i NCS S0500-N. Golv: Bricmate Granitkeramik J33 Norrvange keramik Light Grey,
J1515, 147x147mm, rak sättning, golvsockel i klinker alt trä vitmålad. Kommod grund modell med
lucka Viskan Grip 40, still grey med vitt porslinstvättställ, spegel Feel med LED belysning
Takbelysning Westal Athena vit plafond LED, 12W dimbar.
Beslag, samma som bad, 1 st fyrkrok samt toalettpappershållare utan lock
Tillval belysning tak i bad/tvätt
Antal Spotlights 4 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc/dusch
Antal Spotlights 2 st infällda i undertak inklusive dimmer
Tillval belysning tak i wc
Antal Spotlights 1 st infälld i undertak inklusive dimmer
Tillval Handdukstork (Bad/tvätt)
Svedbergs, Diana S elhanddukstork, 48x80cm, blankpolerad
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Handdukstork och spotlights i badrumstak är separata tillval oavsett val av inredningskoncept
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INREDNINGSVAL & BETALNING

KONTAKT

Du har säkert redan funderat och kanske har bilden ganska klar över hur du vill inreda din nya
lägenhet. Mer information om när ni skall ha gjort era inredningsval får ni information om i
samband med inredningsträffen eller på annat sätt.

Välkommen att kontakta Christina Nord,
Inredningsansvarig på Balder, om du har
några frågor kring inredningsvalen.

Vi finns hela tiden här för dig så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill
bolla inredningsidéer.

CHRISTINA NORD
Inredningsansvarig

I samband med att du gör dina inredningsval betalar du en handpenning på 10 % på dina
inredningsval. Vid tillträdet betalar du resterande belopp för dina eventuella tillval.

031 – 83 94 15
christina.nord@balder.se

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Alla mått och ytangivelser är preliminära och avrundade till närmaste heltal.
Alla bilder och visualiseringar kan avvika mot verkligheten.
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