
BRF DORA LINDGRENS VÄG 2

Personligt Val





3

INNEHÅLL
KÖK
Standard 4
Tillval 6
Vitvaror, standard 10
Vitvaror, tillval 11

WC/DUSCH/BAD
Standard 14
Tillval 15 

INTERIÖR
Standard 16
Tillval 17

LEVERANTÖRER:
Kök - HTH
Vitvaror - Siemens
Bad - Vedum, Ifö, Oras
Interiör - Swedoor, Boens



Vissa detaljer på bilderna överenstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt
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KÖK STANDARD

Vit Kvadrat/RW

Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D Disk- och tvättbänksblandare 
Oras Optima 2734F 
(kök och klädvård)
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3.6 neXT VIT / 2100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

3.3 FASeTT VIT / FA

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF) med 

facettprofil. Ytbehandlad med slitstark vit  

lack.

PrisgruPP 04

4.1 neXT VIT högglAnS / 3100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit högglanslack.  

4.4 lImITed 121 / 4100 

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

rutmönster i grå nyanser. modellen finns i ett 

begränsat luck- och skåpsortiment.

4.7 neXT VIT / 2200

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

Modellen finns i bredderna 40, 50 och  

60 cm.

I höjden 57,2 cm kan luckan med 2-lådsfront

användas på M-skåp och nederst på T-/H-/J-/

P-skåp. I höjden 70,4 cm kan luckan med 

3-lådsfront användas på A-skåp och nederst 

på H-/J-skåp.

4.5 lImITed 122 / 4200

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

»pärlband« i grått och rosa. modellen finns i 

ett begränsat luck- och skåpsortiment.

4.6 lImITed 123 / 4300

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

mönster av vågräta ränder i grå nyanser. 

modellen finns i ett begränsat luck- och 

skåpsortiment.

4.2 SoFT VITlASYr / Kh

Tillverkas i 1,9 cm fanerad spånskiva  kantad 

med en 9,0 mm massiv kantlist i björk (radie 8 

mm). modellen är ytbehandlad med en slit-

stark vitpigmenterad lack.

4.2

4.3 VIT KVAdrAT / rW 

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF).

Ytbehandlad med slitstark lack. levereras – 

mot pristillägg – i 10 utvalda lackfärger.  

Se alla färger på sidan 13.

4.6 4.5 4.4

4.3 4.1

4.7
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Antik - W 773 809

TÄNK VAD DRÖMMAR KAN GÖRA

18

27

28 29

19

20

22

25

26

23

24

Handtag

18 Frame 
16,0 cm - W 773 339

19 Antik Handtag
9,6 cm - W 773 809

20 Curve 
22,4 cm - W 773 610 

12,8 cm - W 773 611

21 Stål 
19,2 cm - W 773 829

12,8 cm - W 773 828

22 Stål Soft
12,8 cm - W 773 270

23 Krom Soft
16,0 cm - W 773 831

24 Chamfer 
16,0 cm - W 773 338

25 Stål Solid 
19,2 cm - W 773 575

26 Wall 
6,4 cm - W773 771 

16,0 cm - W773 772

27 Leather 
9,6 cm - W 773 340

28 Classic 
9,6 cm - W 773 313

29 Antik Skål 
6,4 cm - W 773 808

21
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KÖKSTANDARD
URVAL AV BÄNKSKIVOR I LAMINAT FRÅN HTH:
(kök och tvätt/klädvård)

BRAZIL SVART 525LAVA 249 DESIGN ANTRACIT 450 MÖRK METALL 534

BETONG 558 STAVEK 571

GRANIT BIANCO 519

VIT 554RUSTIK METALL 542

LJUS WENGÉ 578 RUSTIK EK 599 DESIGN VIT 537 MÖRKGRÅ KVARTS 551

MÖRK WENGÉ 579 STRUKTUR SVART 584 TEXTIL SAND 588 STRUKTUR LJUS 590 GLITTER BIANCO 603

VIT PINE 605 MARMOR BIANCO 619

VIT BETONG 606

NATUR EK 607

Köksö med bardisk, duolaminat 
på upphöjd bänkskiva.
Standard i 2-plans hus



6

KÖK

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

TILLVAL

Fasett Vit/FA med standardhandtag 
Prisgrupp B

Sense/ML med standardhandtag 
Prisgrupp B

45

3.4 ProFIl VIT / Kn

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

klassisk kantprofil och lodräta spår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack. Vitrinluckan 

med spröjsar är tillverkad av en 1,9 cm tjock 

träfiberskiva (mdF).

3.1 deKor VIT högglAnS / 4000

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd

med 0,4 mm vit högglansfolie.

3.5 noVA / XA 

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva belagd med 0,7 

mm vitt laminat på fram- och baksida. Kanten 

är av 0,6 mm strukturerat konstmaterial.

3.2 SenSe / ml

Tillverkas i 1,6 cm tjock träfiberskiva (mdF). 

Kanterna är 2 mm i radie och luckan är

ytbehandlad med slitstark lack. 

3.6 neXT VIT / 2100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

3.3 FASeTT VIT / FA

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF) med 

facettprofil. Ytbehandlad med slitstark vit  

lack.

PrisgruPP 03PrisgruPP 04

3.13.3 3.2

3.43.5

4.1 neXT VIT högglAnS / 3100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit högglanslack.  

4.4 lImITed 121 / 4100 

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

rutmönster i grå nyanser. modellen finns i ett 

begränsat luck- och skåpsortiment.

4.4

4.1

3.6

4.7
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Athena Vit/IA 
med handtag Steeline
Prisgrupp B

SteellineEverline Natur EkEverline Svart Ek NewlineCircle

1011

PrisgruPP 08PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

8.1 AThenA VIT / IA

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF). Kanterna är mjukt rundade med 

en liten radie. Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack och finns mot til-

läggskostnad i 10 utvalda lackfärger samt vit högglans. Se alla färger på 

sidan 13. dessutom kan man mot tilläggskostnad få fronten monterad med 

något av följande 5 handtag: newline, Steelline, circle, everline Svart ek och 

everline natur ek.

8.1
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Steelline Everline Natur Ek Everline Svart EkNewline Circle

10 11

PrisgruPP 08 PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

8.1 AThenA VIT / IA

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF). Kanterna är mjukt rundade med 

en liten radie. Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack och finns mot til-

läggskostnad i 10 utvalda lackfärger samt vit högglans. Se alla färger på 

sidan 13. dessutom kan man mot tilläggskostnad få fronten monterad med 

något av följande 5 handtag: newline, Steelline, circle, everline Svart ek och 

everline natur ek.

8.1
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Dekor Vit Högglans/400 med standardhandtag   
Prisgrupp B

Trend Vit Ek/1600 med standardhandtag  
Prisgrupp A
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3.6 neXT VIT / 2100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

3.3 FASeTT VIT / FA

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF) med 

facettprofil. Ytbehandlad med slitstark vit  

lack.

PrisgruPP 04

4.1 neXT VIT högglAnS / 3100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit högglanslack.  

4.4 lImITed 121 / 4100 

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

rutmönster i grå nyanser. modellen finns i ett 

begränsat luck- och skåpsortiment.

4.7 neXT VIT / 2200

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

Modellen finns i bredderna 40, 50 och  

60 cm.

I höjden 57,2 cm kan luckan med 2-lådsfront

användas på M-skåp och nederst på T-/H-/J-/

P-skåp. I höjden 70,4 cm kan luckan med 

3-lådsfront användas på A-skåp och nederst 

på H-/J-skåp.

4.5 lImITed 122 / 4200

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

»pärlband« i grått och rosa. modellen finns i 

ett begränsat luck- och skåpsortiment.

4.6 lImITed 123 / 4300

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

mönster av vågräta ränder i grå nyanser. 

modellen finns i ett begränsat luck- och 

skåpsortiment.

4.2 SoFT VITlASYr / Kh

Tillverkas i 1,9 cm fanerad spånskiva  kantad 

med en 9,0 mm massiv kantlist i björk (radie 8 

mm). modellen är ytbehandlad med en slit-

stark vitpigmenterad lack.

4.2

4.3 VIT KVAdrAT / rW 

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF).

Ytbehandlad med slitstark lack. levereras – 

mot pristillägg – i 10 utvalda lackfärger.  

Se alla färger på sidan 13.

4.6 4.5 4.4

4.3 4.1

4.7
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Next Vit/2200 med grepp-profil 
Prisgrupp C

Mono Vit/KP
Prisgrupp B

2.2 2.12.3

1.2 1.1

PrisgruPP 02

PrisgruPP 01
1.1 deKor SläT VIT / 2500

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva belagd med  

120 g sidenmatt melamin. Kantad med 

1,3 mm tjock list av konstmaterial.

1.2 STruKTur VIT eK / 5100

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva belagd med struk-

turerad 65 g melamin med horisontell ådring. 

Kanten är av 1,3 mm strukturerat konstmaterial.

2.1 hAcIendA / 1000

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva, belagd med 

strukturerad 70 g melamin med horisontell 

ådring. Kantad med 0,8 mm strukturerad 

konstmaterial.

2.5

2.5 mono / KP 

Tillverkas i 1,6 cm tjock träfiberskiva (mdF). 

Kanterna är mjukt rundande med 2 i radie. 

Fronten är lackerad i slitstark vit matt lack och 

finns mot extra kostnad i ett urval av olika

färger samt vit högglans. Se alla färger på 

sidan 13.

2.4 SläT VIT / KA 

Tillverkas i 1,9 cm spånskiva med 0,8 mm 

kantband. Användandet av den senaste 

 tekniken inom ytbehandling ökar luckornas

slitstyrka och säkrar ljusäktheten. 

2.2 Trend VIT BoK / 1100

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva belagd med 

120 g sidenmatt melamin. Kantad med en

3,0 mm tjock list i massivt bok.

2.3 Trend VIT VAlnöT / 1300

Tillverkas i 1,6 cm tjock skiva belagd med 

120 g sidenmatt melamin. Kantad med en

3,0 mm tjock list i massivt valnötsträ.

3

2.4
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KÖKTILLVAL

Scandinavian Classic/KK med standardhandtag 
Prisgrupp C

Straight/NW med grepp-profil  
Prisgrupp D

Grå Silke med standardhandtag
Prisgrupp C

7

PrisgruPP 06

6.1

6.5

6.3 SeVen VIT / Fr

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår. Fronten är

ytbehandlad med en slitstark vit lack och finns 

även i vit högglans mot extra kostnad.

6.4 SeVen SVArT eK / FS

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva med 0,7 mm 

ekfaner med horisontell ådring. Seven Svart 

ek har massiva kantlister och urfräst vågrätt 

greppspår. Fronten är ytbehandlad med slit-

stark svartbetsad lack. 

6.5 SeVen VIT eK / Fm

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva med 0,7 mm 

ekfaner med horisontell ådring. Seven Vit ek 

har massiva kantlister och urfräst vågrätt 

grepp spår. Fronten är ytbehandlad med slit-

stark vitpigmenterat lack.

6.6 SeVen nATur eK / FZ

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva med 0,7 mm 

ekfaner med horisontell ådring. Seven natur 

ek har massiva kantlister och urfräst vågrätt 

greppspår. Fronten är ytbehandlad med slit-

stark klar lack. 

6.1 STrAIghT / KW

Tillverkas i en extra kraftig 2,1 cm träfiber-

skiva (mdF) med en vågrät urfräst grepprofil. 

Fronten är ytbehandlad med slitstark vit lack 

och levereras – mot pristillägg – i vit högglans.

6.2 modern SPAce / mA

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med en vågrät urfräst grepprofil. Fronten är 

ytbehandlad med slitstark vit lack.

5.7 concePT SVArT eK FAner / Zd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med

0,7 mm lackerat ekfaner med horisontella

årsringar. luckan är försedd med en 9,0 mm 

tjock, dold kantlist i massivt trä. Träkanterna 

och den fanerade ytan är behandlade med slit-

stark svartbetsad lack.

5.8 concePT VIT eK FAner / ZI

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med

0,7 mm lackerat vitpigmenterat ekfaner med 

horisontella årsringar. luckan är försedd med 

en 9,0 mm tjock, dold kantlist i massivt trä. 

Träkanterna och den fanerade ytan är behand-

lade med slitstark vitpigmenterat lack.

5.9 concePT nATur eK FAner / ZJ

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med

0,7 mm lackerat ekfaner med horisontella

årsringar. luckan är försedd med en 9,0 mm 

tjock, dold kantlist i massivt trä. Träkanterna 

och den fanerade ytan är behandlade med 

slitstark klar lack.

6.26.3

6.46.6
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Athena Natur Ek/DJ 
med handtag Steeline 
Prisgrupp E

9.1

9.2

9.3

Steelline

Steelline

Steelline

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Newline

Newline

Newline

Circle

Circle

Circle

11

PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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9.1

9.2

9.3

Steelline

Steelline

Steelline

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Newline

Newline

Newline

Circle

Circle

Circle

11

PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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Athena Svart Ek/HD 
med handtag Steeline 
Prisgrupp E

9.1

9.2

9.3

Steelline

Steelline

Steelline

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Newline

Newline

Newline

Circle

Circle

Circle

11

PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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9.1

9.2

9.3

Steelline

Steelline

Steelline

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Newline

Newline

Newline

Circle

Circle

Circle
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PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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Athena Vit Ek/DI  
med handtag Steeline  
Prisgrupp E

9.1

9.2

9.3

Steelline

Steelline

Steelline

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Natur Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Everline Svart Ek

Newline

Newline

Newline

Circle

Circle

Circle
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PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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PrisgruPP 09

9.1 AThenA VIT eK / Im

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark vitpigmente-

rad lack. dessutom kan man mot tilläggs-

kostnad få fronten monterad med något av

följande 5 handtag: newline, Steelline,

circle, everline Svart ek och everline natur ek

9.2 AThenA nATur eK / IB

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark lack.

dessutom kan man mot tilläggskostnad få

fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.

9.3 AThenA SVArT eK / hd

Tillverkas i 1,9 cm tjock skiva belagd med 

0,7 mm faner med horisontell ådring. luckan 

är försedd med en 9,0 mm tjock kantlist i

massivt trä. Träkanterna och den fanerade 

ytan är behandlade med slitstark svartbetsad 

lack. dessutom kan man mot tilläggskostnad 

få fronten monterad med något av följande 

5 handtag: newline, Steelline, circle,

everline Svart ek och everline natur ek.
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Next Vit Högglans/3200 med grepp-profil 
Prisgrupp D

5

3.6 neXT VIT / 2100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

3.3 FASeTT VIT / FA

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF) med 

facettprofil. Ytbehandlad med slitstark vit  

lack.

PrisgruPP 04

4.1 neXT VIT högglAnS / 3100

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit högglanslack.  

4.4 lImITed 121 / 4100 

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

rutmönster i grå nyanser. modellen finns i ett 

begränsat luck- och skåpsortiment.

4.7 neXT VIT / 2200

Tillverkas i 1,9 cm tjock träfiberskiva (mdF) 

med ett urfräst, vågrätt greppspår.

Ytbehandlad med slitstark vit lack.

Modellen finns i bredderna 40, 50 och  

60 cm.

I höjden 57,2 cm kan luckan med 2-lådsfront

användas på M-skåp och nederst på T-/H-/J-/

P-skåp. I höjden 70,4 cm kan luckan med 

3-lådsfront användas på A-skåp och nederst 

på H-/J-skåp.

4.5 lImITed 122 / 4200

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

»pärlband« i grått och rosa. modellen finns i 

ett begränsat luck- och skåpsortiment.

4.6 lImITed 123 / 4300

Tillverkas i 1,6 cm träfiberskiva (mdF) med 

mjuka kanter (radie 3 mm). Skivan är belagd 

med 0,4 mm vit högglansfolie med ett påtryckt 

mönster av vågräta ränder i grå nyanser. 

modellen finns i ett begränsat luck- och 

skåpsortiment.

4.2 SoFT VITlASYr / Kh

Tillverkas i 1,9 cm fanerad spånskiva  kantad 

med en 9,0 mm massiv kantlist i björk (radie 8 

mm). modellen är ytbehandlad med en slit-

stark vitpigmenterad lack.

4.2

4.3 VIT KVAdrAT / rW 

Tillverkas i 1,9 cm träfiberskiva (mdF).

Ytbehandlad med slitstark lack. levereras – 

mot pristillägg – i 10 utvalda lackfärger.  

Se alla färger på sidan 13.

4.6 4.5 4.4

4.3 4.1

4.7
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Vit Högglans
Tillverkad av en 1,6 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med rundade kanter (3 i radie). Skivan 
är belagd med 0,4 mm tjock vit, högglansfolie. 
Prisgrupp 3. Frontkod 40.

/ FOLIE LUCKOR

Grå Silke 
Tillverkad av en 1,8 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med mjuka kanter. Framsidan är belagd 
med matt grå folie närmaste vägledande NCS-
kod: S5000-N och baksidan är belagd med vit 
silkesmatt melamin. Prisgrupp 3. Frontkod 44.

Grå Kvadrat
Tillverkad av en 2,0 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med mjuka kanter. Framsidan är belagd 
med matt grå folie närmaste vägledande NCS-
kod: S5000-N och baksidan är belagd med vit 
silkesmatt melamin. Prisgrupp 3. Frontkod 53.

Är du på jakt efter robusta och slitstarka luckor? Då är våra folieluckor 
ett bra val. Luckorna består av en MDF-skiva, som är belagd med folie. 
Det gör luckan både slitstark, vatten- och fuktavvisande och mycket 
enkel att rengöra. Dessutom är foliebeläggningen motståndskraftig mot 
de flesta organiska lösningsmedel. 

Lucksortiment

Grå Kvadrat med standardhandtag
Prisgrupp C

Vit Högglans
Tillverkad av en 1,6 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med rundade kanter (3 i radie). Skivan 
är belagd med 0,4 mm tjock vit, högglansfolie. 
Prisgrupp 3. Frontkod 40.

/ FOLIE LUCKOR

Grå Silke 
Tillverkad av en 1,8 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med mjuka kanter. Framsidan är belagd 
med matt grå folie närmaste vägledande NCS-
kod: S5000-N och baksidan är belagd med vit 
silkesmatt melamin. Prisgrupp 3. Frontkod 44.

Grå Kvadrat
Tillverkad av en 2,0 cm tjock träfiberskiva 
(MDF) med mjuka kanter. Framsidan är belagd 
med matt grå folie närmaste vägledande NCS-
kod: S5000-N och baksidan är belagd med vit 
silkesmatt melamin. Prisgrupp 3. Frontkod 53.

Är du på jakt efter robusta och slitstarka luckor? Då är våra folieluckor 
ett bra val. Luckorna består av en MDF-skiva, som är belagd med folie. 
Det gör luckan både slitstark, vatten- och fuktavvisande och mycket 
enkel att rengöra. Dessutom är foliebeläggningen motståndskraftig mot 
de flesta organiska lösningsmedel. 

Lucksortiment
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KÖK

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

TILLVAL

Infälld diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZD 1120D

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZD 1120D

Infälld diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D 

Underlimmad diskbänk vid laminat 
Intra Horizon HZ 815D 

MASSIV BÄNKSKIVA

Ek Valnöt

MASSIV BÄNKSKIVA ÄR KOMPATIBEL MED FÖLJANDE DISKBÄNKAR

Underlimmad diskbänk vid träbänkskiva
Intra Frame FR 97 DRF

Underlimmad diskbänk vid träbänkskiva
Intra Frame FR 78 D

Disk- och tvättbänksblandare 
Oras Cubista 2839F 
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KÖKTILLVAL

HANDTAG GRUPP 2

HANDTAG GRUPP 1

HANDTAG GRUPP 3

Curve 22,4 cm - W 773 610

Curve 12,8 cm - W 773 611

Stål Nude 44,8 cm - W 773 741

Stål Nude 25,6 cm - W 773 740

Stål Nude 12,8 cm - W 773 739

Stål 12,8 cm - W 773 828

Stål 19,2 cm - W 773 829

Pureline 44,8 cm - W 773 818

Pureline 25,6 cm - W 773 815 Pureline 16,0 cm - W 773 812

Highend 44,8 cm - W 773 826

Highend 25,6 cm - W 773 825 Highend 12,8 cm - W 773 824

Jubi Slim 44,8 cm - W 773 352Jubi Slim 25,6 cm - W 773 351 Jubi Slim 19,2 cm - W 773 350

Antik knopp 
W 773 612

Knopp
W 773 104

Antik skål
W 773 808

Shape 25,6 cm - W 773 744Shape 12,8 cm - W 773 743 Shape 9,6 cm - W 773 742
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Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

VITVAROR STANDARD

TORKTUMLARE
KAPACITET 7 KILO 
WT43H0L7DN

DISKMASKIN, ROSTFRI 
SN436I01CS

TVÄTTMASKIN, 
KAPACITET 7 KILO
WM12N2C7DN
Standard i 1-plans hus

TVÄTTMASKIN, 
KAPACITET 7/4 kg
WD15H540DN
Standard i 2-plans hus

MIKROVÅGSUGN FÖR 
INBYGGNAD, ROSTFRI/SVART
BF634RGS1/LGS1

FLÄKTKÅPA, ROSTFRI
LC67BC532

KYLSKÅP, ROSTFRITT
KS36VBI30

FRYSSKÅP, NO FROST,  ROSTFRITT
GS36NBI30

INBYGGNADSUGN, ROSTFRI/SVART
HB632GCS1S

INDUKTIONSHÄLL
EH651FEB1E
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VITVARORTILLVAL

STILPAKET
VITT

KYLSKÅP
KS36VAW31

FRYSSKÅP, NO FROST
GS36NAW31

DISKMASKIN
SN457W04MS

INBYGGNADSUGN
HB632GCW1S

MIKROVÅGSUGN
BF634RGW1/LGW1
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VITVAROR TILLVAL

HELINTEGRERAT 
KYLSKÅP
(Lucka enligt kök)
KI81RVF30

HELINTEGRERAT 
FRYSSKÅP
(Lucka enligt kök)
GI81NAE30

INDUKTIONSHÄLL
EH651FEB1E

HELINTEGRERAD DISKMASKIN 
(Lucka enligt kök)
SN65M045EU
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VITVARORTILLVAL



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

WC/DUSCH (endast i 2-plans hus) & BAD STANDARD

BLANDARPAKET ORAS OPTIMA/APOLLO:

Duschset
Oras Natura 500,
krom

Duschblandare
Oras Optima 7160

Duschvägg IFÖ Space 2000 SBNK 900. 90x90 cm. 
Klart härdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler. 

Vedum Free 615, kommod 
med två lådor i utförande 

Ram vit och handtag nr 58 
i krom. Tvättställ i vitt porslin.  

Tvättställsblandare 
Oras Optima 2710F

Spegelskåp F3 600 med 
belysning och eluttagWC-Stol 

IFÖ Sign 6860
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WC/DUSCH (endast i 2-plans hus) & BADTILLVAL

Takduschset
Alterna Terzo T2
Tillval i bad

Luckval Free:

Ekfanér Svart

Handdukstork Pax TR 65 i krom  
med dold elanslutning

Badkarsblandare 
Oras Optima 7140 
för framtida badkar
Tillval i bad

Badkar IFÖ BK 16-1, vitt (ersätter dusch)
Endast tillval i bad, 1-plans hus

Badkar IFÖ BKFF 1600, vitt med bensats 
inkl. badkarsblandare och duschset (ersätter dusch)
Tillval i bad

HanddukstorkPax Jazz-i 
smal 6, krom

Tvättblandare Oras 
Cubista 2810F
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INTERIÖR STANDARD

Samtliga dörrar levereras 
med handtaget Ibiza F1

Addera basdörr, vit
Vit med en stor spegel.
Vitmålade premiumkarmar 
(gäller även tillvalsalternativ)

Ek Concerto 3-stav, vit mattlack till bostadsutrymmen, exklusive våtrum och entré.
Golvlist, vitmålad.

Tät trappa inkl. sättsteg i ek. Vit vang.
Handledare och räcke i ek, vit mattlackad
typ Funk (spjälor av metall)
Standard,  2-plans hus
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INTERIÖRTILLVAL

Style 03.
Vitmålad, formpressad
med 3 speglar.

Addera 8018, vit med
runt opalglas

Easy Effect E11, vitmålad
(spårfräst)

Ek Andante,
3-stav, vit mattlack

Amerikansk valnöt Andante
3-stav, mattlack

Golvlist i ek Ek Concertino, 3-stav, 
mattlack

Spotlightspaket med infällda spotlights istället för standardbelysning. 
Dimmer, 300 W till spottar istället för strömbrytare.  
Kök 6 st, Entré 2 st, Tvätt 4 st och Bad 6 st. 
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INTERIÖR TILLVAL

Trappa, handledare och räcke i vitlaserad och lackad furu istället 
för utförande  i utgångsstandard. Endast tillval i 2-plans hus

Handledare och räcke, typ Rock 11
(spjälor och metall)
Endast tillval i 2-plans hus
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INTERIÖRTILLVAL

Trappa, handledare och räcke i klarlackad ek istället för utförande i utgångsstandard.  Tillval i 2-plans hus.

Handledare och räcke, typ Rock 11
(spjälor och metall)
Endast tillval i 2-plans hus
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Utgåva: Oktober 2017
Med reservation för  
tryckfel och ändringar.


