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Leverantörer

HTH • Siemens • Ifö • Oras • Swedoor  
Kährs • Elfa • Nibe

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 HTH 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. I Brf Vedklyven 
finns tre olika hustyper med olika planlösningar och förutsättningar för  
inredningsval. Titta gärna på planlösningen för just ditt hus när du tar dig  
genom broschyren, så är det lättare att visualisera dig slutresultatet.

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



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.

Bänkskiva Ljus Betong 600
Laminat med rak kant

Köksutförande 46/Glat Grå
Softstängning och fullutdrag i 
lådor, softstängning i luckor

Knopp 
Base Stål-look

Stänkskydd Vitt Matt 
Kakel, måttanpassad,  
stående sättning

Standard i Villa 109 kvm 
och Parhus 100 kvm

Källsorteringsskåp 
Placering under diskbänk, bredd 80 cm,
6-facks avfallssytem (3-lådslook)

Underlimmad diskbänk 
Intra Horizon HZD 1120D

Standard

Praktisk köksö
Både villan på 135 och på  
109 kvm får en snygg köksö 
i DUO-laminat, slitstarkt och 
enkel att underhålla.  
Placering enligt planlösning.
(bild visar Villa 135 kvm).

KÖK

Inredning

LED spotlights  
Infällda under väggskåp (2,4 watt) 
placerade enligt HTH-norm

Standard i Villa 135 kvm 
och Villa 109 kvm

Blandare
Oras Vega 1839FGG
med diskmaskinsavstängning
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



TillvalTillval KÖK

Handtag
KÖK

Skåpsluckor

28/Stockholm Beige 
med standardhandtag
 
Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 19 400 kr
Villa 109 kvm – 19 100 kr
Parhus 100 kvm – 14 100 kr

ES/Base Blå 
med standardhandtag
 
Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 49 500 kr
Villa 109 kvm – 47 300 kr
Parhus 100 kvm – 33 600 kr

ES/Base Grön 
med standardhandtag
 
Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 49 500 kr
Villa 109 kvm – 47 300 kr
Parhus 100 kvm – 33 600 kr

ZP/Focus Dammgrå 
med standardhandtag
 
Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 52 600 kr
Villa 109 kvm – 50 300 kr
Parhus 100 kvm – 35 600 kr

54/Next Vit  
med greppspår
 
Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 31 300 kr
Villa 109 kvm – 30 300 kr
Parhus 100 kvm – 21 800 kr

Köksutförande Handtag

Nude Stål 
13,8 cm  – W 773 739
26,6 cm – W 773 740

Line Borstad svart
4,0 cm – W 773 392

Line Borstad svart
20,0 cm – W 773 391

Base knopp  
Mässing-look
Diameter 2,5 cm
W 773 353

Infinite Matt svart
17,9 cm – W 773 381

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 6 600 kr • Villa 109 kvm – 6 500 kr • Parhus 100 kvm – 3 700 kr
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Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras.
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



TillvalTillval KÖK

Stänkskydd
KÖK

Bänkskivor

Bänkskiva i laminat

Vit Betong 606

Granit Nero 617

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 3 800 kr • Villa 109 kvm – 3 100 kr • Parhus 100 kvm – 2 800 kr

Mörk Metall 534

Terrazzo Bianco 625

Svart Brazil 525

Sandsten 631

Grå Marmor 612

Nordisk Ek 623

Planlimmad vask
Intra Omnia 78DF

Blandare
Oras Safira 1029F

Bänkskiva i komposit
Priser är inklusive planlimmad vask Intra Omnia 78DF och blandare Oras Safira 1029F

Bianco Arabescato
Polerad

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 65 800 kr
Villa 109 kvm – 60 600 kr
Parhus 100 kvm – 38 500 kr

Jet Black
Polerad

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 52 900 kr
Villa 109 kvm – 48 500 kr
Parhus 100 kvm – 33 600 kr

Clamshell
Satin

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 57 000 kr
Villa 109 kvm – 52 100 kr
Parhus 100 kvm – 35 300 kr

Raw concrete
Satäng

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 60 000 kr
Villa 109 kvm – 55 500 kr
Parhus 100 kvm – 36 500 kr

Stänkskydd

Kakel Skärgård Grå, 
måttanpassad,  
stående sättning

Kakel Skärgård Beige, 
måttanpassad,  
stående sättning

Kakel Skärgård Vit, 
måttanpassad,  
stående sättning

Stänkskydd är endast tillval i Villa 109 kvm och Parhus 100 kvm. Pris: 2 800 kr
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Inbyggnadsugn, rostfri/svart
HB633GCS1S
• Energiklass A+
• coolStart och fastPreheat 
• ecoClean: Integrerat rengörings 
 system
• cookControl10: tio automatiska  
 program 

Mikrovågsugn, svart/rostfri
för inbyggnad
BF634 LGS1 /RGS1
•  Volym: 21 l
• Maxeffekt 900 W
•  cookControl Plus funktion som
 har 7 olika automatikprogram

Induktionshäll
EH651FEB1E
•  PowerBoost-funktion för alla   
 induktionszoner
•  TouchSlider-styrning
•  17 effektlägen
•  Timer med avstängnings-
 funktion per kokzon

KÖK

Vitvaror
Standard KÖK

Vitvaror
Standard

Fläkt, rosfri
LI64MB520
•  Energiklass B
•  EU Energimärkning
•  Utdragbar fläkt
•  Kapacitet på upp till 388 m3/h
•  LED-belysning
•  Ljudnivå: 67 dB

Standard i Villa 109 kvm 
och Parhus 100 kvm

Kylskåp, integrerad
(lucka enligt val i kök)
KI81RVFF0
•  Energiklass A++
•  Nettovolym total: 319 l
•  LED-belysning
•  freshBox med räfflad botten
 håller frukt och grönt fräscht 
•  superCooling funktion för
 snabb nedkylning

Frys, integrerad
(lucka enligt val i kök)
GI81NAEF0
•  Energiklass A++
•  NoFrost
•  Nettovolym total: 211 l
•  varioZone: alla lådor och 
 glashyllor är enkla att ta ut
•  Elektronisk temperaturstyrning:
 ställ in temperaturen enkelt

Diskmaskin, integrerad
(lucka enligt val i kök)
SN63HX33TE
•  Energiklass A++ 
•  Home Connect
• 12 standardkuvert
•  varioSpeed plus on demand
•  Flexibel höjdjustering av  
 överkorgen
• Ljudnivå 46 dB(A) re 1 pW

Fläktkåpa, rostfri
LF97BCP50
•  Energiklass A
•  Kapacitet 726 m³/h - avlägsnar
 effektivt matos, lukt och ånga
•  Mycket tyst i drift, endast 54 db(A)
•  LED-belysning
•  Intensivenivå för korttidsanvändning
•  Enkel styrning av både effektnivå och
 belysning med touchControl

Standard i Villa 135 kvm
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BadrumBadrum

Ett nytt och fräscht badrum är sann vardagslyx – och en stor fördel 
med att flytta in i ett nybyggt hem. För här är allt precis så redan från 
början och all utrustning finns på plats – men du kan också göra lite olika 
val som hjälper till att göra din oas i vardagen till din alldeles egen.

Standard

WC/DUSCH, WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning

WC-stol 
IFÖ Sign 6860

Tvättställsblandare 
Oras Vega 1810FGG

Duschset 
Oras Apollo 544 

Standard i Bad

Tvättställspaket

Duschpaket 
Oras Nova/ 
OrasApollo 7413

Standard i Wc/Dusch 
och Wc/Dusch/Tvätt

Badkarsblandare 
Oras Optima 7140

Standard i Bad

Kommod Vedum Free 615
Två lådor i utförande Maja Vit F20
inkl. tvättställ i vitt porslin. Dubbelt  
eluttag i låda och inredning i lådor. 

Spegelskåp Bas 600
Vitt med en dubbelsidig spegellucka,
2 st lösa glashyllor, dämpad stängning
och belysning Nittorp LED 305 krom.

Handtag kommod 
5906910 krom

De olika hustyperna har lite olika planlösningar. I Villa 135 kvm finns WC/dusch och en separat Tvätt (för tvätt se sid. 18). 
På övre plan finns Bad. I Villa 109 kvm och Parhus 100 kvm så är WC/dusch/tvätt kombinerat och på övre plan finns Bad. 

Spotlights är standard 

i alla våtutrymmen i 
samtliga hustyper
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Standard
WC/DUSCH, WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning

Duschvägg Linc Niagara
Två svängda dörrar, vändbara, 90x90 cm, 
6 mm klart härdat säkerhetsglas med borstade profiler 
 
Standard i Wc/dusch och Wc/dusch/tvätt

Komfortvärme är 
standard i alla badrum 

på övre plan. På nedre 

plan är det vatten-
buren golvvärme i hela 

våningsplanet. 

Kakel  
Vitt matt,  
20x40 cm

Klinker  
Skärgård Grå
15x15 cm

Badkar Alterna Picto 
Vitt, 1590x690 mm 
 
Standard i Bad

TVÄTT, WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning Standard

Bänkskiva Ljus Betong 600
Laminat med rak kant

Standard i Wc/Dusch/Tvätt,  
Parhus 100 kvm.

Luckor JP/Mono Vit
till bänkskåp med 
banrsäkerhetsspärr

Vask Franke  
Rax 610-38

Handtag Shape  
13,8 cm – W 773 743

Bänkskiva Ljus Betong 600
Laminat med rak kant

Klinker  
Skärgård Grå
15x15 cm

Väggar är vitmålade.

Inredning i Tvätt, Villa 135 kvm

Tvättmaskin
WM12N2O2DN
•  Energiklass A+++ 
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 7 kilo
• iQdrive: energisnål och tyst   
 motorteknologi
• Högsta centrifugerings-
 hastighet: 1200 varv/min
• Stor LED-display
• touchControl-knappar

Blandare
Oras Vega 1839FGG

I Villa 109 kvm ingår monteringssats vid tvättpelare.

Torktumlare
WT45H2L7DN
•  Energiklass: A++
•  EU Energimärkning
• Kapacitet 7 kilo
• iSensoric torktumlare med 
 värmepump
• Sensorstyrd autoDry-teknik
• Outdoor-program för skonsam  
 torkning av funktionstextilier
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Bänkskiva i laminat

Vit Betong 606

Granit Nero 617

Priser enligt nedan:
Villa 135 kvm – 2 800 kr  •  Parhus 100 kvm  – 2 800 kr

Mörk Metall 534

Terrazzo Bianco 625

Svart Brazil 525

Sandsten 631

Grå Marmor 612

Nordisk Ek 623

TVÄTT, WC/DUSCH/TVÄTT

Inredning Tillval
WC/DUSCH, WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Inredning

Klinker  
Skärgård Vit
15x15 cm

Klinker  
Skärgård Beige
15x15 cm

Klinker  
Skärgård Grå
15x15 cm

Kakel 
Skärgård Vit, 30x60 cm

Kakel 
Skärgård Beige, 30x60 cm

Kakel 
Skärgård Grå, 30x60 cm

Badrumspaket Vit

Badrumspaket Beige

Badrumspaket Grå

Tillval

Priser Badrumspaket 
Villa 135 kvm, Wc/Dusch – 38 400 kr 
Villa 109 kvm, Wc/Dusch/Tvätt – 40 500 kr 
Parhus 100 kvm, Wc/Dusch/Tvätt – 39 100 kr

 
Villa 135 kvm, Bad – 50 000 kr* 
Villa 109 kvm, Bad – 50 000 kr* 
Parhus 100 kvm, Bad – 40 900 kr*

inkl. takduschset Alterna Terzo T2

inkl. takduschset Alterna Terzo T2

inkl. takduschset Alterna Terzo T2

*I villa 135 och villa 109 ingår även bredare kommod i Bad på övre plan. Handdukstork ingår i Bad  
på övre plan i alla hustyper. 

Klinker i tvätt, Villa 135 kvm

Klinker  
Skärgård Vit
15x15 cm

Pris: 2 800 kr

Klinker  
Skärgård Beige
15x15 cm

Pris: 2 800 kr

Alla materialval är 
utvalda med omsorg 

för att hålla stilen i 
många år framöver.

Inredning till Badrumspaket 
i Villa 135 kvm och Villa 109 kvm

Kommod Vedum Free Maja 915 Vit  
och Spegelskåp Bas 900Vit
Kommod med två lådor, handtag i krom, tvättställ i vitt 
porslin, dubbelt eluttag i låda och inredning i lådor. 
Spegelskåp med två dubbelsidiga spegelluckor, fyra 
lösa glashyllor, dämpad stängning och belysning Nittorp 
LED 550 krom. 

I villorna om 109 och 135 kvm är badrummen på övre 
plan lite större. Om du väljer badrumspaket i din villa  
så får du, förutom klinker på vägg och golv, även en 
bredare kommod, ett bredare spegelskåp och hand-
dukstork

Takduschset
Alterna Terzo T2

Handdukstork 
Vento, krom
55x80 cm, vändbar 
inkl. 1 st elpatron Erica i krom.
Ingår vid badrumspaket i Bad.
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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, spotlights på väl valda ställen likaså. Här hittar  
du ett urval av inredningsval som sätter den berömda pricken över i:et.

Standard
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Ibiza F1
Levereras till samtliga dörrar.

Swedoor Easy GW 
Slät vit. Vitlackerade karmar 
(gäller även tillvalsalternativ).

Trappa 
Tät trappa med vit vang och sättsteg,
plansteg i eklaserad och klarlackad furu.
Handledare och räcke i eklaserad och
klarlackad furu, typ Funk 11 (spjälor av 
metall)

Kährs Ek Siena
15 mm, 3-stav, mattlack.
Kan innehålla kvist. Till bostadsutrymmen,
exkl. våtrum och entré. Golvlist vitmålad. 

Skjutdörrar i Sovrum
Elfa Vista med vit folie, silverprofiler  
exkl. inredning 
 
Standard i Villa 135 kvm och  
Parhus 100 kvm, Sovrum 1

Klinker i Entré 
Skärgård Grå, 30x60 cm

Garderober
Vit Dekor,
placering enligt ritning
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TillvalTillval
GENERELL INTERIÖR

Planlösning
GENERELL INTERIÖR

Inredning

Skärgård Vit 
30x60 cm  
 
Priser enligt nedan:  
Villa 135 kvm – 2 900 kr
Villa 109 kvm – 2 800 kr
Parhus 100 kvm – 2 800 kr

Skärgård Beige 
30x60 cm

Priser enligt nedan:  
Villa 135 kvm – 2 900 kr
Villa 109 kvm – 2 800 kr
Parhus 100 kvm – 2 800 kr

Klinker i Entré

Braskamin Contura 520T Style,  
svart eller grå med täljstenstopp 
Täljstenskamin med golvskydd av plåt. 
Placering enligt tillvalsritning.
 
Tillval i Villa 135 kvm och Villa 109 kvm 
Pris: 73 100 kr

Villa 135 kvm, övervåning 
Sovrum 4 istället för Allrum
 
Pris: 20 300 kr

Villa 109 kvm, övervåning 
Sovrum 4 istället för Allrum
 
Pris: 20 600 kr

GråSvart

Premodul-paket för 1,5 & 2-plan (rökrör och skorsten) 
väljs vid tillval av braskamin.  
Pris: 25 800 kr 
 
Pris totalt 98 900 kr
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En braskamin ger  
ditt nya hem lite  
extra myskänsla!
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I Brf Vedklyven blir det
enkelt att njuta av livet!

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 idylliska Länna 


