SMÖRBLOMSDALEN

HITTA DIN
PERSONLIGA
INREDNINGSSTIL

UPPTÄCK VÅRA INREDNINGSKONCEPT
OCH SÄTT DIN EGEN PRÄGEL PÅ DITT HEM

INREDNINGSKONCEPTEN
För att du som kund 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.
Koncepten är låsta. Det innebär att det inte går att
byta ut detaljer mellan koncepten. Däremot kan du
välja ett koncept för kök/ytskikt och ett annat för
bad/tvätt. Välj den stil som du gillar bäst.

INREDNINGENS
RÖDA TRÅD

VILKET KONCEPT ÄR DU?
Christina Nord
Inredningsansvarig

Låt oss prata inredning. Det är spännande att inreda sitt nya hem men också lätt hänt att tappa
den röda tråden på vägen. Det känns lätt när det blir rätt men vägen dit är alltid klurig. Därför bad
vi vår inredningsansvariga Christina Nord ta fram tre tydliga och tidlösa koncept. Vi kallar dem
Klassisk, Trend och Elegans. Vilket koncept är du?
– I Sverige är vi rädda för färg, trots att vi lever i ett land
som under långa perioder är grått. Vi behöver sätta mer
färg i våra hem. Våga till exempel välja en gul soffa i stället
för en grå, säger Christina.

håller bäst. Trend vågar mest och har mer färg. Elegans imponerar mest, samtidigt som det är diskret och nedtonat.
Utöver varje koncepts unika egenskaper finns det också
delar som är genomgående för alla tre.

Vi människor är alla unika, så varför skulle vi vilja att våra
hem såg likadana ut? De tre olika koncepten ger dig
utrymme att sätta din egen prägel på ditt hem. De ger
en stabil grund och förutsättningar för ett hem att älska,
oavsett vem du är.

– Vi har ett högt grundutförande hos oss. Integrerad diskmaskin och infällda spotlights under väggskåpen i samma
färg som köksluckan som håller hög kvalitet. Vi arbetar
med svensktillverkade kök och kända varumärken.

– Kanske arbetar du med människor och i ett högt tempo
med massa intryck, då är det skönt att komma hem till
ett lugnt hem. Ett hem med mjuka, varma färger. Är det
tvärtom, då behöver du ett hem som tar plats med wow
känsla, ett hem som det händer mer i.
Så, hur väljer man? Det sägs att det krävs att man har inrett
några hem för att hitta sin rätta stil. Att man i början av sin
bostadskarriär ofta går i enkla fällor. Balders tre koncept
gör det lättare att hitta rätt direkt, menar Christina.
– Koncepten är låsta. Det innebär att det inte går att byta
ut detaljer mellan koncepten. Däremot kan du välja ett
koncept för kök/ytskikt och ett annat för bad/tvätt.
Fördelen med låsta koncept är många. Samtliga koncept
är produkten av flera års erfarenheter och analyser av vad
som utgör ett populärt hem för marknaden. Det gör att ditt
hem som du köper från Balder i förlängningen är ett attraktivt objekt att eventuellt sälja i framtiden.
Hur bör man tänka när man väljer koncept, Christina?
– Köket är centralt i inredningen. På sätt och vis väljer man
därför koncept utifrån vilken färg man vill ha på sina köksluckor och andra material i köket. Det är det mest synliga i
koncepten. På senare år har badrummet blivit mycket viktigare för människor. Det är en lugn oas där man hämtar
energi. Här bör man arbeta mycket med textiler, tillbehör
och varma material som korgar, rotting och trä.
De tre koncepten har egna karaktärer. Klassiskt ingår i lägenhetens pris och passar de flesta. Det är det tidlösa och

CHRISTINA OM KLASSISK
Klassisk är tidlös och kommer alltid vara omtyckt. Det
är inte för intet som den klassiska stilen står sig genom
såväl tider som trender. Du har stort spelrum här. De
varmvita väggarna med färgen Sommarsnö ger ett fantastiskt ljus. Man brukar säga att tavlor gör sig bäst på
ljusa väggar och här kan din konst verkligen få skina.
Trestavsparketten är underbar att gå på med bara fötter.
Klassisk är oberoende alla trender. Konceptet passar de
flesta och ingår i lägenhetens pris.

CHRISTINA OM TREND

Vi arbetar mycket med material som inte direkt syns med
ögat men som skapar en attraktiv känsla. Den typen av
känsla består också för alla våra projekt. De exakta materialvalen varierar dock från projekt till projekt. Vi plockar
också gärna med områdets karaktär in i lägenheten. Christina berättar mer.

Trend är ett tillval och för dig som vågar mer. Här får köksluckorna en mörkgrå ton med ljusgrå innerdörrar, socklar
och foder. Detaljer som vägguttag och strömbrytare blir i
svart färg. Man måste gilla det svarta och det grå. Här får
du bänk och stänkskydd i en snygg och lugnt mönstrad
kvartskomposit, Beach Grey som gifter sig fint med den
grå luckan. Mer svarta detaljer i badrummet som svart takdusch och beslag. Det är kaxigt och ger på samma sätt en
exklusiv känsla.

– På så sätt blir inredningen tidlös. Det tidlösa utgör också
en viktig hållbarhetsaspekt. Bostäderna ska vara omtyckta,
hålla över tid och vara tåliga.
Balders nyproduktionsprojekt byggs med en ambition om
hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver som är en
mycket ambitiös svensk certifiering. Här är samtliga materialval välgenomtänkta.
Ett år innan inflyttning görs tillvalen och vi anordnar inredningsträffar där du som köpare kan känna och klämma på
materialen och även bolla idéer och funderingar som du
eventuellt har. Köper du vid ett senare tillfälle efter stopptiden, så inreds lägenheten i det Klassiska konceptet i kök
och badrum. Fram till dess sker inredningsträffar på vårt
showroom i Göteborg eller i visningslägenheter i den specifika staden. Då får man chansen att träffa oss och både
känna och se på materialvalen.
– Att hitta hem i något helt nytt är en dröm för många.
Sätta nyckeln i låset och mötas av fläckfria väggar, ett repfritt parkettgolv och fabriksnya vitvaror. Jag finns alltid tillgänglig för att bolla idéer under resans gång. Jag har ofta
kontakt med flera av våra kunder och älskar att hjälpa till
under hela inredningsprocessen, avslutar Christina.

CHRISTINA OM ELEGANS
Elegans är svårare att sätta fingret på. Vad är elegant
egentligen? Till dig som väljer Elegans vill jag ge en exklusiv känsla med sober färgskala. Det är inte bara det
som syns här som imponerar. Det är mer av en känsla.
I köket går luckorna i en vacker dov och jordnära kulör
som heter Sand. Till det har jag valt ett lädersvept
handtag i brunt på bänkskåpen och på väggskåpen är
det pushbeslag för en sober känsla. Integrerade vitvaror och massiva innerdörrar förstärker det sömnlöst eleganta uttrycket. I badrummet pryds både golv och vägg
av granitkeramik i en varm och sandfärgad ton, det är
Top notch. Elegans är ett mycket populärt koncept hos
oss och säljer väldigt bra. Det är lite dyrare men de som
väljer det, tycker att det är värt det.
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KLASSISK
Släta och vita köksluckor från Marbodal med populära push to
open funktionen i överskåp. Gedigen greigefärgad laminatskiva
som harmoniserar perfekt med det vita kaklet. Ekgolv med matt
finish som är underbara att gå på. Du trivs i ditt kök och spenderar
mycket tid här. Vitvarorna är moderna och i klassiskt vitt. Så se till
att unna dig nya köksredskap, här kommer det att lagas en och
annan bättre pasta. Ditt badrum är din lugna oas och här är det
också vitt, fräscht och krispigt som gäller. Vitt kakel och varmgrå
klinker. Spotlights med dimmer skapar dynamik och den vita
kommoden är tidlös. Det är klassiskt och du älskar det.
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KLASSISK YTSKIKT OCH SNICKERIER

KLASSISK KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörr

Slät vit NCS S0500-N. Tröskel i liknande som golv

Lucka

Marbodal

Arkitekt plus, slät vit Frost NCS S0500-N, 19mm

Handtag

Habo rostfri A13152

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som kökslucka

Karm

Målad vit, NCS S0500-N, fabriksmålad

Handtag överskåp

Marbodal

Push to open

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

Ram frost (vit) 24mm, sätts i mitten på lådan. På luckan till
diskmaskin sätts 188mm

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Bänkskiva

Marbodal

Laminat, Gomera 558, 30mm med rak kant

Golv

Trägolv Kährs, Ek Helsinki Vanilla matt, 13mm

Stänkskydd

Konradssons

Kakel, vit matt 150x150mm, sätts i halvförband 50/50 med
minimal ljusgrå fog. Kakel sätts ej på sidoväggar

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat, varm vitgrå Jotun sommarsnö, NCS S1102-Y10R, glans 4

Diskho

Intra

Linea 5040 rostfri med 1 st ho, underlimmad

Tak

Målat i vitt matt

Blandare

Tapwell

Arm984, krom med hög pip, DM avstängning

Skjutdörrsgarderob

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

Häll

Cylinda

Induktion 60cm, ramlös svart, IHI9161S

Garderob (standard höjd)

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

Diskmaskin

Cylinda

Helintegrerad i samma som kökslucka, DM3135FI

Ugn

Cylinda

Vit, varmluftsugn, IBU91

Mikro

Cylinda

Vit, inbyggnads, IM5131SV

Kyl

Cylinda

Vit, 186cm, självavfrostande, K2385HF

Frys

Cylinda

Vit, 186cm, självavfrostande, F2385NVF

Kyl/Frys

Cylinda

Vit, 186cm, självavfrostande, KF2385NHE

Köksfläkt

Bosch

Rostfri infälld i överskåp, DFM064W54

Bänkbelysning

Marbodal

Spotlights LED infälld i skiva NCS S0500-N under överskåp

Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka och handtag i kök

GENERELLT:

Fönster samt nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg
Radiatorer i vitt

TILLVAL:

Hörnboxar under överskåp

Balkonginglasning

Vit

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80cm med låda

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:605mm, d:430mm.
Inklusive eluttag. 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:600, h:720mm,
d: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 matt 150x150mm i halvförband 50/50 med
ljusgrå fog

Klinker golv

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. I 1-2 rok 1
st tvåkrok vid handfat samt 1 st tvåkrok vid duschväggar. Självhäftande

Vitvaror

Cylinda

Tvätt (3 rok) FT4274C, tork (3 rok) TK4270. Kombinerad tvätt/tork (1-2
rok) FTTK4275E

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant

Belysning tak

Infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

TILLVAL:

Komfortgolvvärme el, i bad/tvätt

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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TREND
Handtagslösa köksluckor med integrerat fräst grepp, varmgrå
bänkskiva och stänkskydd i kvartskomposit och rostfria vitvaror.
Här är det trendigt och industriellt. Här får det gråa dominera
i köksluckorna men kompletteras av de ljusa väggarna och
svarta detaljerna på vägguttag. Golven är matta och av ek.
Tillsammans ger det ett kaxigt uttryck som också känns
exklusivt. Badrummet följer samma mönster. Grå kommod
med vita överskåp och ett stilsäkert Terazzoklinker i grått.
Spotlights med dimmer som kan ge olika typer av stämning.
Det skapar karaktär och är fräscht. Här är också detaljerna
i mattsvart. Blandare, handtag, knoppar och duschväggarnas
beslag. Det är den perfekta blandningen av kulörer.
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TREND YTSKIKT OCH SNICKERIER

TREND KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörr

Slät ljusgrå, NCS S2500-N. Tröskel i liknande som golv

Lucka

Marbodal

Viken Åska, NCS S5500-N, 19mm, integrerat fräst grepp

Handtag

Habo rostfri A13152

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som kökslucka

Karm

Målad ljusgrå, NCS S2500-N, fabriksmålad

Handtag överskåp

Marbodal

Integrerat fräst grepp i luckan

Foder

Målad ljusgrå, NCS S2500-N, 56 x 15mm gerade, fabriksmålad

Handtag bänk/lådskåp

Marbodal

Integrerat fräst grepp i luckan

Sockel

Målad ljusgrå, NCS S2500-N, 56 x 12mm, fabriksmålad

Bänkskiva

Marbodal

Kvartskomposit, Beach Grey blankpolerad, 20mm med rak kant

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Stänkskydd

Höganäs

Golv

Trägolv Kährs, Ek Helsinki Vanilla matt, 13mm

Kvartskomposit, Beach Grey blankpolerad, 20mm. Sätts på
hela ytan mellan bänk och väggskåp. Sätts ej på sidoväggar

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat, varm vitgrå Jotun sommarsnö, NCS S1102-Y10R, glans 4

Diskho

Intra

Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad

Tak

Målat vitt matt

Blandare

Tapwell

ARM887 Brushed nickel, utdragbar handdusch,
inklusive diskmaskinsavstängning

Skjutdörrsgarderob

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

Häll

Cylinda

Induktion 60cm, ramlös svart, IHI9161S

Garderob

Marbodal MDF, slät ljusgrå Moln NCS S2500-N,
handtag Rio svart cc128mm

Diskmaskin

Cylinda

Helintegrerad i samma som kökslucka, DM3135FI

Ugn

Cylinda

Rostfri, varmluftsugn, IBU512RF

Mikro

Cylinda

Rostfri, inbyggnads, IM5131RF

Kyl

Cylinda

Rostfri, 186cm, K4385NHRFE

Frys

Cylinda

Rostfri, 186cm, F4385NHRFE

Kyl/Frys

Cylinda

Rostfri, 186cm, KF4385NHRFE

Köksfläkt

Bosch

Rostfri infälld i överskåp, DFM064W54

Bänkbelysning

Marbodal

Infälld i skiva, färg NCS S5500-N under överskåp, Spotlights
LED

Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka och handtag i kök
Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i svart färg. Uttag i tak ska vara i vita
Radiatorer i vitt

TILLVAL:

Balkonginglasning

Hörnboxar under överskåp

Svarta

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80cm

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

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Kommod

INR

Viskan Solid 60 med 2 lådor, Still Grey, b:605mm, d:430mm.
Inklusive eluttag. Vitt tvättställ i porslin

Handtag

INR

Knopp Spot, matt svart

Blandare

Tapwell

RIN071 i mattsvart inkl bottenventil

Spegelskåp

INR

Stage, Still Grey med 2 speglar, eluttag i skåp, b:600mm, h:720mm,
d: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.
Kombineras med blandarfäste i matt svart. Art nr 9422113

Wc-stol

Svenskt märke

Golvmodell, vitt porslin

Kakel vägg

Konradssons
kakel

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

Klinkergolv

Konradssons
kakel

Retro IT grå nat rect 295x295mm, ljusgrå fog, i dusch 150x150mm,
rak sättning

Beslag

Beslagdesign

Base 200, 2 st 4 krok i matt svart, 1 st vid handfat, 1 st vid duschväggar.
Toalett-pappershållare utan lock Base 200 i matt svart. I 1-2 rok 1 st
tvåkrok vid handfat samt 1 st tvåkrok vid duschväggar. Självhäftande

Vitvaror

Cylinda

Tvätt (3 rok) FT4274C, tork (3 rok) TK4270. Kombinerad tvätt/tork
(1-2 rok) FTTK4275E

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant

Belysning tak

Infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

TILLVAL:

Komfortgolvvärme el i bad/tvätt

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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ELEGANS
Den som har öga för detaljer imponeras av elegans.
Släta köksluckor i en varm sandfärgad ton. Lädersvept handtag
som ger en exklusiv touch. Integrerade vitvaror för ett diskret
intryck. Här stämmer allt. Funktionerna är moderna. Blandare
med utdragbar handdusch och push to open funktion på luckorna
till överskåpen. Men uttrycket är tidlöst. Bänk och stänkskydd i
kvartskomposit Beach Clay i en varm jordnära färg. Ekgolv i matt
finish som är härligt att gå barfota på. Badrummet andas klass.
Klinker och kakel i sandfärgade toner med inspiration från
karibiska paradisstränder. Effektfulla spotlights med dimmer
och utsökta detaljer som beslag i polerad krom.
Tillsammans blir ditt hem elegant och tidlöst.
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ELEGANS YTSKIKT OCH SNICKERIER

ELEGANS KÖK

PRODUKT

UTFÖRANDE

PRODUKT

LEVERANTÖR

UTFÖRANDE

Innerdörrar

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

Lucka

Marbodal

Handtag

Habo rostfri A13152

Arkitekt plus slät, beige Sand NCS S2005-Y20R, 19 mm.
Delad lucka på kyl & frys samt kyl/frys.
Överskåp är inkluderat i luckan

Karm

Målad, vit NCS S0500-N, fabriksmålad

Sockel/täcksida

Marbodal

Samma som lucka

Foder

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

Handtag överskåp

Marbodal

Push to open

Sockel

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

Handtag bänk/lådskåp

Beslagdesign

Fönsterbänk

Kalksten Jura Grau, slipad 20mm

Handtag 1353, förnicklad/lädersvept brun, längd cc128mm,
monteras liggande. På kyl och frys sätts dom stående samt
på diskmaskin sätts den liggande

Golv

Trägolv Kährs, Ek Helsinki Vanilla matt, 13mm

Bänkskiva

Marbodal

Kvartskomposit, Beach Clay blank, 20mm med rak kant

Väggar: Målat, samma i alla rum

Målat, varm vitgrå Jotun sommarsnö NCS S1102-Y10R,
glans 4

Stänkskydd

Marbodal

Kvartskomposit, Beach Clay blankpolerad, 20mm. Sätts på
hela väggen mellan bänk och väggskåp. Sätts ej på sidoväggar

Tak

Målat vitt matt

Diskho

Marbodal

Intra Linea 5040 rostfri med 1 st ho, planlimmad

Skjutdörrsgarderob

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

Blandare

Tapwell

ARM887, Brushed nickel med svart utdragbar handdusch,
inklusive diskmaskinsavstängning

Garderob

Marbodal MDF, slät beige Sand NCS S2005-Y20R,
handtag Tråd rf, cc 128mm

Häll

Cylinda

Induktion 60cm, ramlös svart, IHI9161S

Diskmaskin

Cylinda

Helintegrerad i samma som kökslucka, DM3135FI

Ugn

Cylinda

Rostfri, varmluftsugn, IBU512RF

Mikro

Cylinda

Rostfri, inbyggnads, IM5131RF

Kyl

Cylinda

Helintegrerad i kökslucka, K16277NSE

Frys

Cylinda

Helintegrerad i kökslucka, F16277NSE

Kyl/Frys

Cylinda

Helintegrerad i kökslucka, KF16277NSE

Köksfläkt

Cylinda

Rostfri infälld i överskåp, DFM064W54

Bänkbelysning

Marbodal

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

Planlösning där garderob i hall går i ett med köket så blir garderoben i samma som kökslucka och handtag i kök
Fönster och nischer målas insidan i NCS S0500-N
Strömbrytare, vägguttag mm i vit färg
Radiatorer i vitt

TILLVAL:

Balkonginglasning

Hörnboxar under överskåp

Vit

Bänkskåp/överskåp

Marbodal

Utdragslådor med dämpning, överskåp mjukstängande

Diskbänksskåp

Marbodal

Kompostskåp 60/80cm

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, premium vit b:605, d:430mm.
Inklusive eluttag. Vitt tvättställ i porslin

Handtag

INR

Knopp Spot, krom 30mm i diameter

Blandare

Tapwell

ARM071 i Brushed Nickel, inkl bottenventil

Spegelskåp

INR

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

Duschväggar

INR

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

Dusch/blandare

Tapwell

Takduschpaket TVM 7200-160 Brushed Nickel. Kombineras med
blandarfäste i Brushed Nickel. Art nr: 9421123

Wc-stol

Svenskt märke

Golvmodell, vitt porslin

Kakel vägg

Bricmate

Granitkeramik J Norrvange Ivory 298x298mm J33, rak sättning med
Silver Grey, minimal fog

Klinkergolv

Bricmate

Granitkeramik J Norrvange Ivory 298x298mm J33, i dusch 147x147mm
J1515, rak sättning med Silver Grey, minimal fog

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. I 1-2 rok 1
st tvåkrok vid handfat samt 1 st tvåkrok vid duschväggar. Självhäftande

Vitvaror

Cylinda

Tvätt (3-rok) FT4274C, tork (3 rok) TK4270. Kombinerad tvätt/tork
(1-2 rok) FTTK4275E

Överskåp

Marbodal

Lucka Aspekt kritvit slät 16mm MDF

Handtag

Marbodal

Push to open

Bänkskiva

Marbodal

Laminat vit 622, 30mm rak kant

Belysning

Infällda spotlights i undertak inklusive dimmer

TILLVAL:

Komfortgolvvärme el i bad/tvätt

Artikelnummer på vitvaror kan förändras, byts ut till efterkommande modell
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KONTAKT
Välkommen att kontakta Christina Nord,
Inredningsansvarig på Balder, om du har
några frågor kring inredningsvalen.

24

CHRISTINA NORD
Inredningsansvarig
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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INREDNINGSVAL & BETALNING
Du har säkert redan funderat och kanske har bilden ganska klar över hur du vill inreda din nya
lägenhet. Mer information om när inredningsvalen ska vara klara får du i samband med inbjudan
till inredningsträffen.
Vi finns hela tiden här för dig så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill bolla
inredningsidéer.
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.
Tänk på att stämma av med din bank om eventuell kostnad för dina inredningsval blir en del av
ditt bolån eller om du behöver erlägga detta kontant.
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