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Allt började 1942. Då startade Åke Sundvall det som 
idag är ett tredje generationens familjeföretag med 
visionen att skapa stadens mest omtyckta områden. 
Under den första tiden bedrevs verksamheten i blygsam 
skala med nyproduktion av bostadshus, men växte i takt 
med företagets rykte om hög byggkvalitet och ansvars-
tagande.

Kvalitetstänk och personligt engagemang har alltid varit 
vår ledstjärna. I våra bostadsprojekt utgår vi från varje 
plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad 
som tillför staden strsta möjliga värde i form av arkitektur, 
boendemiljö och social- och ekologisk hållbarhet. För 
att lyckas genomföra vår idé är det en sak vi alltid sätter 
främst, oavsett om det handlar om små deltaljer eller 
stora visioner — omtanke. 

OMTANKE OM HUSEN 
Att de byggs med kunskap och skicklighet och tas om 
hand med omsorg, så att de lever och håller år efter år 
efter år.

OMTANKE OM STADEN OCH KVARTERET
Att husen är vackra, hållbara och funktionella och de till-
för någonting extra till området de befinner sig i. 

OMTANKE OM DIG SOM BOR I VÅRA HUS
Att du och din familj kan växa och utvecklas i ett mo-
dernt, funktionellt och problemfritt boende som åldras 
med värdighet.

BYGGT AV OMTANKE
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Äntligen börjar resan in i ert nya hem. Att köpa en bostad är en av de viktigaste händelserna i 
ditt liv. De bostäder vi bygger har noga utvalda inredningskoncept som ska genomsyra kvali-
tet, funktion och estetik. Bostaden och dess inredning ska hålla länge, sätta prägel på kvarte-

ret och framförallt vara en bostad som Du som köpare ska trivas i.

Bläddra i denna broschyr för att utforma ditt hem efter ditt smak och tycke med hjälp av våra 
framtagna tillvalspaket.

Välkommen att göra hemmet till ert eget! 

VÄLKOMMEN HEM

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma
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En tid efter att du har tecknat dig för ditt nya hem får du möjlighet att göra dina 
inredningsval. Möjliga inredningsval presenteras genom tillvalshanteraren på show-
room.homemaker.io, tillvalskatalogen samt, i förekommande fall, vid informations-
träffar. Länk till tillvalsportal skickas ut via mail till samtliga köpare. 

Som köpare tittar du igenom och väljer dina val digitalt via Tillvalshanteraren. Här fin-
ner du även ditt bofaktablad och denna tillvalskatalog. Du kan också ställa eventuella 
frågor eller funderingar direkt i portalen. 

En inbjudan till ett inredningsmöte med inredare på Åke Sundvall skickas ut. Du får 
nu även chansen att titta och känna på en del prover samt träffa era nyblivna grannar.

Inredningsvalen måste vara gjorda och inredningsavtal e-signerat innan angivna
stopptider. Det är mycket viktigt att stopptiderna hålls då vi har strikta tidplaner 
vi behöver följa för att bli färdiga i tid och för att du ska kunna flytta in på utsatt 
inflyttningsdatum. 

Inredningsvalen och villkoren godkänns genom e-signering av ditt inredningsavtal. 
Länk till e-signering skickas via e-post. BankID eller Mobilt BankID krävs.

Inredningsavtal som inte e-signerats innan kommunicerad stopptid inreds enligt 
standardutförande.

Strax efter stopptiden skickas en första delfaktura om 50% för tillvalen om tilläggs-
kostnad överstiger 10.000 kr, i annat fall faktureras den i sin helhet.

En slutfaktura av resterande inredningstillvalets belopp skickas ca 1 månad innan 
tillträde och måste vara betald separat innan tillträde för att kunna kvittera ut 
nycklarna till bostaden.

I detta projekt kan du påverka med inredningsval som du hittar i denna katalog. Det är en av 
fördelarna med nybyggt, du får chansen att forma ditt nya hem. Såhär går processen till vid 

inredningstillval i en bostad byggd av Åke Sundvall.

1

2
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6

Tillvalsprocessen
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Bilderna i denna katalog är inte alltid projektspecifika, dess produkter ingår inte alltid i standard- eller tillvalssortimentet för det aktuella projektet

Innerdörrar & 
övrigt34

Original- & 
tillvalspaket10

Innehåll

Golv32Badrum & 
WC27

Kökspaket 
Grönska19

Kökspaket
Original11 Kökspaket 

Sand15
Inredningstillvalen är en tilläggsbeställning till entreprenaden och innefattas av entreprenadavtalets 
villkor. Inredningstillvalen är alltså något som du som kund köper till utanför förhandsavtalet och fak-
tureras separat till dig. Dessa villkor är kompletterande och förtydligande föreskrifter för tillvalsavtalet.

BESTÄLLNING OCH STOPPTIDER
Inredningstillvalen beställs genom underskrivet tillvals-
avtal före de stopptider som anges i respektive projekt. 
Det är tyvärr inte möjligt att göra beställningar efter 
stopptidens utgång. Ändring, komplettering och/eller 
avbeställning av inredningstillval kan endast ske fram till 
angiven stopptid för inredningstillval. Efter detta datum 
är du som köpare fullt betalningsskyldig för beställda 
inredningstillval. Om du inte gör inredningstillval före 
angiven stopptid inreds bostaden per automatik enligt 
grundutförandet. Alla inredningstillval beställs till den 
bostad som finns omnämnd i Förhandsavtalet.
 

PRISER
I bostadens pris ingår inredning i grundutförandet. Pri-
serna i inrednings tillvalslistan är mellanskillnaden mellan 
tillvals kostnad och kostnad för inredning i grundutföran-
det. Avgående material levereras således ej till köparen. 
I priset ingår montage/installation samt två års garanti 
om inget annat anges. Samtliga priser är i svenska kro-
nor och är inklusive mervärdesskatt (moms). Vid eventu-
ell ändring av mervärdes skatten, justeras priserna.

RESERVATIONER
Åke Sundvall reserverar sig mot avvikelser i gjorda 
inrednings tillval pga modellbyten, ändrade färg-
nyanser och material, ny design och liknande. Alla 
bilder på inrednings tillvalen är endast informativa 
och avvikelser kan förekomma. Avvikelser kan även 
förekomma från de varuprover som förevisats. Vid 
sortimentsändringar ersätts produkten med likvärdig 
produkt eller utförande.

BETALNINGSVILLKOR
För inredningstillval gäller att om tilläggskostnaden 
understiger 10 000 kr, faktureras den i sin helhet mot 
faktura efter påskriven beställning.

Vid tilläggskostnader över 10 000 kr, faktureras 50 % 
som en handpenning efter påskriven beställning. Res-
terande 50 % faktureras och betalas innan tillträde av 
bostaden. Om inte slutlikviden betalats innan tillträde 
kommer inte bostads köparen få möjlighet att kvittera 
ut nyckeln till bostaden.

Villkor för inredningstillval

Kökspaket
Dark23

Villkor för 
inredningsval9



Te prorum horebus et viviverei patid spesulisula ret imuror-
dii timus pondem num esimorae, qua vivessa consupplibus 
fuit publin dem pra rei inat publis? Nosse ignon sulem tus? 
Estrussa ad sentro, cone es? 

Vo, ce ex sim pre cons perfiribus, acioressilne esima, visquem 
iampor habefec onsultod Cat, porius es cononsul ubliconsus 
res Ad dit L. Omnimanu senditrum me a iam screo, tus inam 
incerei senihil inati, sulla que es sultodi entrit? 

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

AGNES
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Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att hitta 
den stil som passar just dig och din livsstil och vi har därför 
noggrant tagit fram fyra väldesignade kökspaket.

Vi kallar köken för Original, Sand, Grönska och Dark. Köks-
paketet Original ingår i din bostad, de tre övriga kökspake-
ten är tillvalspaket.

Det som skiljer sig i dem olika kökspaketen är kulör 
på luckor, material på bänkskiva och stänkskydd samt 
handtag på skåpluckor. Inom varje kökspaket kan du välja 
mellan bänkskiva och stänkskydd i laminat eller kvarts-
komposit.

Det går inte att kombinera produkter från olika kökspaket. 

Vi har även tagit fram ett klassiskt och rofyllt badrums-
paket där det i de flesta lägenheterna går att välja till 
tvättmaskiner och spegelskåp för den som vill ha det istäl-
let för en spegel. Till detta kommer du kunna välja mellan 
fyra olika golv och tre olika dörrtyper. Inredningsvalen görs 
digitalt via tillvalsportalen.

Ledorden har varit funktionalitet, kvalitet och design där alla 
detaljer fungerar tillsammans för att skapa en enhetlig stil. Natu-
rens nyanser har varit vår inspiration.

Nu är det upp till dig att göra dina val så låt resan börja!

Original- & tillvalspaket

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

11

Kökspaket Original med sin vita och släta lucka som på 
underskåpen varsamt smyckats med ett klassiskt rostfritt 
handtag, är ett stilrent och avskalat kök som håller i längden. 
Överskåpen har push-to open funktion vilket är en själv-
klarhet för denna minimalistiska stil. Enhetlighet är nyckeln 
till att skapa ett harmoniskt modernt kök och därför har vi 
kombinerat både bänkskiva och stänkskydd i samma mate-
rial. Du kan välja mellan laminat Perito ljus 627 eller kom-
posit Beach grey som tillval. I kökspaket Original får du ett 
sofistikerat, välbalanserat och stilrent hem med svala kulörer 
och material där du enkelt kan sätta din egen prägel genom 
inredningsdetaljer.

Det går inte att kombinera produkter från olika kökspaket. 

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

ORIGINAL
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Kökspaket Original Kökspaket Original

KÖKSLUCK A

Marbodal Arkitekt plus Frost. 
Vit. Närmast NCS S 0500-N

Marbodal Perito ljus 627 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

BÄ NKSK I VA & STÄ NKSK Y DD

Överskåp: Push to open Handtag underskåp
Lounge krom c/c 128

H A NDTAG ÖV ERSK Å P H A NDTAG U NDERSK Å P
& K Y L/FRYS

Kvartskomposit: Marbodal 
Beach grey blankpolerad.
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

TILLVAL

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

Oras swea 1510f-105

DISK HO KÖKSBL A NDA R E

Infälld diskho intra horizon

K Y L/FRYSSK Å P, K Y LSK Å P & FRYSSK Å P

Siemens integrerad kyl/frys.
178 cm  KI87SAD30
Energieffiktivitet E

Siemens integrerad kyl
177. 5 cm  KI81RAFE1
Energieffiktivitet E

Siemens Integrerad Frysskåp 
G181NAEFO, 177,5 cm
Energiffektivitet F 

BELYSNING

Bänkbelysning
Spottar ovan bänkskiva,
Marbodal

I ert bofaktablad framgår 
vilken/vilka skåp som ingår 
i er bostad. 
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Kökspaket Sand

14

Kökspaket Original

UGN MIK ROVÅGSUGN

INDU KTIONSH Ä LL

Siemens Induktionshäll,
60 cm ramlös, EH631BEB1E

SPISK Å PA

Swegon, Spiskåpa Casa Tango

DISK M ASK IN

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
60 cm SN63HX33TE
Energieffiktivitet D 

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
40 cm SR73HX76ME
Energieffiktivitet E

Siemens Inb.ugn svart
HB010FBR1S 

Simens Inbyggnadsmikro svart
rostfrittstål, BF525LMS0

15

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

En jordig färgskala med släta former och genuina material 
skapar en lugn, elegant och harmonisk stil som andas skan-
dinavisk enkelhet. Med sin sandfärgade lucka och mjuka 
diskreta handtag på underskåpen är kökspaket Sand skapat 
för att inge känslan av en ljus och varm miljö som aldrig går ur 
tiden. Bänkskiva och stänkskydd i antingen laminat Gomera 
558 eller komposit Beach Clay och överskåp med push-to 
open funktion. Boendet ska vara lättskött och ha material som 
håller i längden utan att tumma på hög designkänsla.

Det går inte att kombinera produkter från olika kökspaket. 

SAND



1716

Kökspaket Sand Kökspaket Sand

KÖKSLUCK A

Marbodal Lucka Arkitekt plus 
Sand Beige
Närmast NCS S 2005-Y20R

BÄ NKSK I VA & STÄ NKSK Y DD

Överskåp: Push to open Jazz fullängd aluminium c/c 128 

Marbodal Laminat Gomera 558, 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

Kvartskomposit Marbodal
Beach Clay blankpolerad 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

TILLVAL

TILLVAL

TILLVALTILLVAL

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

DISK HO

Infälld diskho intra horizon

K Y L/FRYSSK Å P, K Y LSK Å P & FRYSSK Å P

Siemens integrerad kyl/frys.
178 cm  KI87SAD30
Energieffiktivitet E

Siemens integrerad kyl
177. 5 cm  KI81RAFE1
Energieffiktivitet E

Siemens Integrerad Frysskåp 
G181NAEFO, 177,5 cm
Energiffektivitet F 

Bänkbelysning
Spottar ovan bänkskiva,
Marbodal

I ert bofaktablad framgår 
vilken/vilka skåp som ingår 
i er bostad. 

H A NDTAG ÖV ERSK Å P H A NDTAG U NDERSK Å P
& K Y L/FRYS

Oras swea 1510f-105

KÖKSBL A NDA R E

BELYSNING
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Kökspaket Sand

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

GRÖNSKA
En naturlig färgklick av grönt kan verkligen få de små detaljer-
na att framhävas och få hela köket att komma till liv. Här har vi 
valt att kombinera denna varma gröna lucka med läderlindade 
handtag i rostfritt på underskåp och du kan välja bänkskiva 
och stänkskydd i antingen laminat Perito ljus 627 eller kom-
posit Venato Grigio. Överskåpen har push-to open funktion. 
Om du drömmer om ett inbjudande och hjärtligt kök i modern 
tappning är kökspaket grönska något för dig. 

Det går inte att kombinera produkter från olika kökspaket. 

19

UGN MIK ROVÅGSUGN

INDU KTIONSH Ä LL

Siemens Induktionshäll,
60 cm ramlös, EH631BEB1E

SPISK Å PA

Swegon, Spiskåpa Casa Tango

DISK M ASK IN

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
60 cm SN63HX33TE
Energieffiktivitet D 

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
40 cm SR73HX76ME
Energieffiktivitet E

Siemens Inb.ugn svart
HB010FBR1S 

Simens Inbyggnadsmikro svart
rostfrittstål, BF525LMS0



2120

Kökspaket Grönska Kökspaket Grönska

KÖKSLUCK A

Marbodal Arkitekt Plus. 
Tall Grön
Närmast NCS S 5005-G50Y

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

Marbodal Perito ljus 627, 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

BÄ NKSK I VA & STÄ NKSK Y DD

Marbodal Kvartskomposit
Venato Grigio blankpolerad, 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

TILLVALTILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

Överskåp: Push to open

Underskåp
Lounge Krom/mörkbrunt läder
c/c 128mm

DISK HO

Infälld diskho intra horizon

K Y L/FRYSSK Å P, K Y LSK Å P & FRYSSK Å P

Siemens integrerad kyl/frys.
178 cm  KI87SAD30
Energieffiktivitet E

Siemens integrerad kyl
177. 5 cm  KI81RAFE1
Energieffiktivitet E

Siemens Integrerad Frysskåp 
G181NAEFO, 177,5 cm
Energiffektivitet F 

Bänkbelysning
Spottar ovan bänkskiva,
Marbodal

I ert bofaktablad framgår 
vilken/vilka skåp som ingår 
i er bostad. 

H A NDTAG ÖV ERSK Å P H A NDTAG U NDERSK Å P
& K Y L/FRYS

Oras swea 1510f-105

KÖKSBL A NDA R E

BELYSNING
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Kökspaket Sand

22

Kökspaket Grönska

23

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

Vårt kökspaket Dark har en mörkgrå lucka och svarta matta 
handtag på underskåp och passar dig som vill ha något annat 
än de traditionella ljusa köken. För att skapa djup och dimensi-
on bryts den mörka luckan av med bänkskiva och stänkskydd 
i svalare nyanser av grått i antingen laminat Gomera 558 eller 
komposit Beach grey. Ett mörkt kök är fyllt av stämning, och 
är ett modigt men också numera ett klassiskt val.

Det går inte att kombinera produkter från olika kökspaket. 

DARK

UGN MIK ROVÅGSUGN

INDU KTIONSH Ä LL

Siemens Induktionshäll,
60 cm ramlös, EH631BEB1E

SPISK Å PA

Swegon, Spiskåpa Casa Tango

DISK M ASK IN

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
60 cm SN63HX33TE
Energieffiktivitet D 

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
40 cm SR73HX76ME
Energieffiktivitet E

Siemens Inb.ugn svart
HB010FBR1S 

Simens Inbyggnadsmikro svart
rostfrittstål, BF525LMS0
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Kökspaket Dark Kökspaket Dark

KÖKSLUCK A

Marbodal Arkitekt plus granit.  
Mörkgrå. Närmast
NCS S 7500-N

Marbodal Laminat Gomera 558, 
Bänkskivor 30 mm, stänkskydd 
15 mm.

BÄ NKSK I VA & STÄ NKSK Y DD

Överskåp: Push to open Handtag underskåp
DM, Kyl, frys: Rio svart c/c 128

Kvartskomposit Marbodal Beach 
grey blankpolerad, Bänkskivor 
30 mm, stänkskydd 15 mm.

TILLVAL

TILLVAL

TILLVALTILLVAL

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

DISK HO

Infälld diskho intra horizon

K Y L/FRYSSK Å P, K Y LSK Å P & FRYSSK Å P

Siemens integrerad kyl/frys.
178 cm  KI87SAD30
Energieffiktivitet E

Siemens integrerad kyl
177. 5 cm  KI81RAFE1
Energieffiktivitet E

Siemens Integrerad Frysskåp 
G181NAEFO, 177,5 cm
Energiffektivitet F 

Bänkbelysning
Spottar ovan bänkskiva,
Marbodal

I ert bofaktablad framgår 
vilken/vilka skåp som ingår 
i er bostad. 

H A NDTAG ÖV ERSK Å P H A NDTAG U NDERSK Å P
& K Y L/FRYS

Oras swea 1510f-105

KÖKSBL A NDA R E

BELYSNING
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Kökspaket Dark

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

WC/DUSCH OCH WC

Till WC/dusch har vi tagit fram ett harmoniskt paket så att du kan finna lugn i 
vardagen. Helkaklade väggar i vitt blankt med mått 65x200 mm som nertill pla-
ceras i liggande halvförband och upptill i stående halvförband och bryts av med 
ett mörkare klinkergolv i måtten 150x150 mm. Vit kommod med rostfritt handtag. 
Spegel som kan bytas till spegelskåp och det finns även möjlighet att välja till 
tvättmaskiner i de flesta badrummen.

27

UGN MIK ROVÅGSUGN

INDU KTIONSH Ä LL

Siemens Induktionshäll,
60 cm ramlös, EH631BEB1E

SPISK Å PA

Swegon, Spiskåpa Casa Tango

DISK M ASK IN

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
60 cm SN63HX33TE
Energieffiktivitet D 

Siemens Integrerad diskmaskin 
samma som köksluckor/lådor.  
40 cm SR73HX76ME
Energieffiktivitet E

Siemens Inb.ugn svart
HB010FBR1S 

Simens Inbyggnadsmikro svart
rostfrittstål, BF525LMS0
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WC/Dusch och WC WC/Dusch och WC

HANDFAT/KOMMOD
I WC/DUSCH

SPEGEL I
WC/DUSCH

SPEGEL I WC

BL A NDA R E I WC/
DUSCH OCH WC

TVÄTTSTÄLL
WC

Marbodal Dyning frost bredd 
600 mm, höjd:576 mm, L:475 
mm. Eluttag i anslutning till
kommod. Marbodal Spegelskåp Dyning 

600 mm. 2 spegelluckor. 

Oras swea 1510f-105 preliminärt 
från VVS

Gustavsberg Nautic 5550

Marbodal Dyning spegel
bredd 600, höjd 800

Marbodal Dyning spegel
bredd 400, höjd 800

Handtag 31217, cc 128 
Rostfritt

HANDTAG KOMMOD
I WC/DUSCH. 

SPEGELSK Å P
I WC/DUSCH

VÄGGBELYSNING 
I WC/DUSCH

TAKBELYSNING
I WC

TAKBELYSNING
I WC/DUSCH

Ifö Classic globe 180 vit/klarglas
(väggbelysning ovan spegel eller 
spegelskåp.) Ifö Globe 180 vit/klarglas

Infällda spotlights i tak
Takfärg NCS0500-N och glan 20. 

WC-STOL 

Gustavsberg Nautic 1500
Fot silikontätas mot golv med 
färglös slikontätning. 

K A K EL I WC/
DUSCH

K LINK ER I WC/
DUSCH & WC

Kakel Artisan Vit Blankt 65x200 
mm. Liggande halvförband nedtill
och stående rakt upptill. Gäller 
badrum. Fogfärg ljusgrå.

Klinker City Bruxelles matt
150 x 150 mm, med fasad kant  
Fogfärg: ljusgrå

I ert ert bofakta blad framgår vilka produkter som gäller i er 
bostad. 

I ert ert bofakta blad framgår vilka produkter som gäller i er 
bostad. 

TILLVAL
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WC/Dusch och WC WC/Dusch och WC

H A NDDU KSSTÅ NG

H A NDDU KSK ROK

TOA LET TPA PPERSH Å LL A R E

Handdukstång 2 st
Habo 2146-600 CH PP.
montagehöjd: c 1200 1600 ö.f.g

Smedbo House fyrkrok 
RK359 polerad krom

Smedbo RK 341

Oras nova 7409
preliminärt från VVS.

DUSCHSET I 
WC/DUSCH

DUSCH VÄGG I 
WC/DUSCH

DR A PER ISK ENA 
I WC/DUSCH

Duschvägg av glas fällbara
700 mm

Draperiskena aluminium ned-
pendlad med hör
Typ BB44 från Byggbeslag. 

Snygga och 
praktiska detaljer!

T VÄT TM ASK IN, TOR KTU ML A R E & KOMBIM ASK IN I WC/DUSCH

Siemens torktumlare, vit, 7kg
WT45RHC7DN

Siemens kombinerad tvätt och 
tork, vit, 8/5 kg, WN34A1L0DN

Siemens tvättmaskin, vit front-
matad 7kg, WM12N202DN
Energieffiktivitet D 

TILLVAL TILLVAL TILLVAL

TA K FÄ RG VÄGGFÄ RG I WC

Takfärg NCS 0500-N Väggfärg vit, NCS 0500-N

Utrustad för en 
bekväm vardag!

Det går att välja till 
tvättmaskiner i de flesta 
lägenheterna. Det framgår 
i ditt bofaktablad om det är 
möjligt att välja till kombi-
maskin eller tvättpelare. 
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Golv

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma

Ett vackert golv lyfter rummet just för att golvet är en av de delar som syns mest. 
Ett golv behöver därför vara snyggt men också tåligt eftersom det är den del av 
rummet som slits mest. Vi erbjuder golv som ska kunna slipas flera gånger för 

längre hållbarhet.

PA R K ET T

Kährs Ek 
3-stav, matt standard 

Kährs Ek Noveau snow 
1-stav 

Kährs Ek
2-stav

Kährs Ask Falsterbo
2-stav vitpigmenterad,
mattlackad 

TILLVAL

GOLV LISTER

Golvlister  vita Tröskel lika golv
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En dörr är så mycket mer än bara en dörr och har större betydelse än vad man 
tror. Den kan stänga ut eller hålla inne ljud och samtidigt vara den naturliga och 
självklara passagen mellan rum. Utformningen på en dörr kan smälta in på ett 

diskret sätt eller med ett uppseendeväckande uttryck.

Innerdörrar & övrigt

Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma
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Swedoor
Vit slät 

Swedoor
Massiv vit slät (stable)

Swedoor
Spegeldörr massiv vit 

TILLVAL

FÖNSTERBÄNK

INNER DÖR R A R

GA R DEROB

TA K- & VÄGGFÄ RGH AT TH Y LL A

Fönsterbänk i mörk natursten.

Garderober släta med handtag 
i rostfritt.

Väggar och tak målas vita,
NCS 0500-N

Esssem Nostalgi ek/aluminium

Handtag garderob
Lounge krom c/c 128

H A NDTAG GA R DEROB
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Vill du veta mer om Panorama, försäljningen och allt omkring?
Tveka inte att höra av dig till oss på Åke Sundvall eller vår 

mäklare för detta projekt.

Läs mer och håll dig uppdaterad på  akesundvall.se/panorama

Å K E SU NDVA LL
Kontaktperson

Panorama

Nina Khosravi 
Projektledare/
Kund- och inredningsansvarig 
08-505 580  49 
kundservice@akesundvall.se

Trycksaken är FSC® certifierad.
Vi använder endast papper från skogar 
som uppfyller stränga miljömässiga, 
sociala och ekonomiska standarder.
www.nordiskatryckeriet.com
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Ett samägt projekt av


