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Tillval – förnya ditt hem
köks- och badrumsinredning, vitvaror och säkerhetsprodukter
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nytt hemma

– så blir ditt hem trivsammare & tryggare
Förnya ditt hem
Som hyresgäst hos Stockholmshem är du garanterad en viss grundstandard
på köks- och badrumsinredning. Men även om allt fungerar kanske du
ändå känner för att förnya ditt hem. Hos Stockholmshem har du möjlighet
att välja ur ett sortiment av snygga och funktionella produkter som gör ditt
hem ännu trivsammare och tryggare.

Allt ingår – betala som det passar dig
Du beställer av oss och betalar antingen via hyrestillägg eller engångsbelopp,
läs mer på sidan 7. I priset ingår leverans, installation/montering och även
miljömässig återvinning av dina gamla produkter. Stockholmshem garanterar
att dina nya varor kommer på plats och fungerar som de ska.

I vår kundtjänst hittar du hela sortimentet
Stockholmshem erbjuder ett 30-tal olika produkter:
allt från nya köksluckor och spisar till säkerhetsdörrar
och nya eluttag. I vår utställning på Hornsgatan 128
kan du se produkterna och även göra din beställning.

Tillvalsutställning,
Hornsgatan 128
öppettider
mån - fre
8.15 - 16.00
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Spisar
Electrolux EKC 50100

Gasspis Bertazzoni Master 60

230V eller 400V
Spis med glaskeramikhäll, bredd 50 cm.
Engångsbelopp: 785:+ fast hyrestillägg under 6 år: 38:-/mån.

Gasspis rostfri med eltändning och
belysning i ugn, temperaturmätning
och fläkt.
Engångsbelopp: 2 879:+ fast hyrestillägg under 6 år: 135:-/mån.

Electrolux EKC 6011/7011
230V eller 400V
Spis med glaskeramikhäll.
Engångsbelopp: 771:+ fast hyrestillägg under 6 år: 36:-/mån.

Electrolux EKC 6551
400V. Spis med glaskeramikhäll och
varmluftsugn.
Engångsbelopp: 1 515:+ fast hyrestillägg under 6 år: 71:-/mån.

Electrolux 6051x/7051x
230V eller 400V
Spis rostfri med glaskeramikhäll.
Engångsbelopp: 1 217:+ fast hyrestillägg under 6 år: 57:-/mån.

Electrolux EKC 6561w/6561x

Gasspis med elugn med mulitfunktion,
grill och temperaturmätning samt belysning
i ugn.
Engångsbelopp: 2 879:+ fast hyrestillägg under 6 år: 135:-/mån.

Gasspis IGF Nero
Gasspis svart med eltändning och
belysning i ugn.
Engångsbelopp: 1 479:+ fast hyrestillägg under 6 år: 69:-/mån.

Gasspis IGF Nero
Gasspis svart med elugn med grill,
varmluft.
Engångsbelopp: 1 625:+ fast hyrestillägg under 6 år: 76:-/mån.

400V. Spis vit eller rostfri med glaskeramikhäll, två ugnar, varmluft. Bredd 60 cm.
Engångsbelopp:
vit 1 919:rostfri 2 080:+ fast hyrestillägg under 6 år:
vit 90:-/mån rostfri 98:-/mån.

Blandare &
vattenanslutning

Induktionsspis EKI 6051

För diskbänk.
Permanent hyrestillägg: 18:-/mån.

Induktionsspis vit med vred, bredd 60 cm.
Kräver 3-fas för anslutning.
Endast magnetiska kokkärl.
Engångsbelopp: 2 296:+ fast hyrestillägg under 6 år: 108:-/mån.

Gasspis IGF Noblesse
Gasspis vit med eltändning och
belysning i ugn.
Engångsbelopp: 688:+ fast hyrestillägg under 6 år: 33:-/mån.
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Gasspis Bertazzoni Master 60

Ettgreppsblandare Mora Armatur

Vattenanslutning bänkdiskmaskin
Kräver ettgreppsblandare med
anslutningsmöjlighet.
Engångsbelopp: 700:-.

Vattenanslutning golvdiskmaskin
Kräver ettgreppsblandare med
anslutningsmöjlighet.
Engångsbelopp: 1 000:-.

Kolfilterfläkt &
fläktöverskåp

Övrigt kök

Fläkt Franke 230

Finns i olika modeller och i ett stort antal
färger. Kostnaden beräknas efter mätning
av varje enskilt kök.
Vid definitiv beställning erläggs 25 %
i engångsbelopp och resterande betalas
med hyrestillägg per månad under sex år.
Mätavgift: 250:-.

Fast hyrestillägg under 6 år: 53:-/mån.
Engångsbelopp: 1 099:OBS! Kolfiltret i fläkten räcker cirka 2 år.
Nya kolfilterkassetter finns att köpa hos
vår kundtjänst.

Fläktöverskåp FFÖ 336
Med öppningsbar kryddhylla.
Permanent hyrestillägg: 29:-/mån.

Kyl & frys
Electrolux ENF 2700 AOWR
Nyttovolym kyl: 176 liter, frys: 61 liter
Energiförbrukning: 0,65 kWh/dygn,
bredd 55 cm, höjd 169 cm.
Produkten kräver snickeriarbeten,
dessa ingår i priset.
Permanent hyrestillägg: 31:-/mån.

Electrolux ERB 34258W
Nyttovolym kyl: 188 liter, frys: 118 liter
Energiförbrukning: 0,97 kWh/dygn,
bredd 60 cm, höjd 175 cm.
Permanent hyrestillägg: 39:-/mån.

Luckor och lådfronter

Bänkskivor till kök
Finns i flera olika mönster och färger.
Kostnaden beräknas efter mätning av
varje enskilt kök.

Kakel i kök
Sätts endast upp då det inte redan finns
kakel. Finns i ett flertal olika färger.
Permanent hyrestillägg: 56:-/mån.

Diskbänksbelysning
Med två jordade eluttag.
Permanent hyrestillägg: 21:-/mån.

Extra/jordat dubbelt eluttag i kök
Med separat eldragning.
Permanent hyrestillägg: 24:-/mån.

Electrolux EN 3851AOW, A++
Nyttovolym kyl: 285 liter, frys: 78 liter
Energiförbrukning: 0,68 kWh/dygn,
bredd 60 cm, höjd 201,4 cm.
Permanent hyrestillägg: 61:-/mån.

Electrolux EN 3851AOX, A++
Rostfri.
Nyttovolym kyl: 285 liter, frys: 78 liter
Energiförbrukning: 0,68 kWh/dygn,
bredd 60 cm, höjd 201,4 cm.
Permanent hyrestillägg: 66:-/mån.

Electrolux EN 3601, A++
Nyttovolym kyl: 245 liter, frys: 92 liter
Energiförbrukning: 0,64 kWh/dygn,
bredd 60 cm, höjd 185 cm.
Permanent hyrestillägg: 49:-/mån.
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Säkerhetsprodukter

Övrigt el

Säkerhetsdörr Daloc S 43

Extra/ojordat dubbelt eluttag

Säkerhetsklass 3 inkl tillhållarlås.
Hyresgästen ansvarar själv för
service, funktion och extranycklar till
tillhållarlåset.
Permanent hyrestillägg: 106:-/mån
med målning: 116:-/mån
med dörrspeglar: 127:-/mån.

Permanent hyrestillägg: 7:-/mån.

Säkerhetsskåp BRF30

Inbrotts- och brandklassat, volym 13 liter.
Mått: höjd 300 mm, bredd 427 mm,
djup 385 mm.
Permanent hyreshöjning: 23:-/mån.

Extra/jordat dubbelt eluttag
Permanent hyrestillägg: 15:-/mån.

Multimediauttag/bredband
TV-uttag med möjlighet till bredbandsanslutning. Max två uttag
kan beställas.
Permanent hyrestillägg: 17:-/mån.

Jordat enkelt eluttag för balkong
Med jordfelsbrytare.
Permanent hyrestillägg: 28:-/mån.

Dubbelt eluttag i badrum

Tittöga i ytterdörr

Med jordfelsbrytare.
Permanent hyrestillägg: 30:-/mån.

Engångsbelopp: 700:-.

Badrum
Ettgreppsblandare Mora Armatur
För tvättställ.
Permanent hyrestillägg: 15:-/mån.

Termostatblandare Mora Armatur
För dusch, inkl stång, slang och munstycke.
Permanent hyrestillägg: 24:-/mån.

Fönsterspärrar
Antal och permanent hyrestillägg/mån:
1 st
2 st
3 st
4 st
5 st
6 st

8:13:15:18:20:22:-

7 st
8 st
9 st
10 st
11 st
12 st

25:27:30:32:34:37:-

13 st
14 st
15 st
16 st

39:41:44:46:-

Terrasslås balkong-/altandörr
Permanent hyrestillägg: 24:-/mån.

Handdukstork LVI Athen
Permanent hyrestillägg: 20:-/mån.

Elanslutning av tvättmaskin
Utförs endast i badrum.
Engångsbelopp: 920:-.

Eldragning och elanslutning
av tvättmaskin
Utförs endast i badrum.
Permanent hyrestillägg: 16:-/mån.

Vattenanslutning för tvättmaskin
Utförs endast i badrum.
Permanent hyrestillägg: 12:-/mån.

Vattenanslutning för tvättmaskin
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Vid befintlig el- och rördragning.
Engångsbelopp: 300:-.
(Reservation för prisändringar i prislistan.)

några vanliga frågor
Kan jag beställa en tillvalsprodukt när som helst?
enda som krävs för att du ska
Du kan göra tillval i stort sett när som helst. Det
nehavare och inte har skulder
aktsin
kontr
är
du
kunna göra en beställning är att
till Stockholmshem.
Hur beställer jag en tillvalsprodukt?
jänst (se baksidan) eller besöker
För att göra en beställning kontaktar du kundt
128.
sgatan
Horn
på
vår tillvalutställning
Passar alla spisar, frysar m m till alla lägenheter?
vilket ibland kan begränsa
Varje lägenhet har sina speciella förutsättningar,
en kan ge dig besked
llning
sutstä
tillval
i
nal
tillvalsmöjligheterna. Vår perso
om vilken produkt som passar i din lägenhet.
får mitt tillval?
Hur betalar jag och hur lång tid tar det innan jag
nent hyrestillägg per månad
perma
ett
Betalningen av olika tillval sker genom
bli fråga om både ett engångsdet
kan
kter
produ
vissa
För
pp.
eller ett engångsbelo
en beror på valet av produkt.
anstid
Lever
belopp i förskott och ett tillägg på hyran.
Hur länge betalar jag ett hyrestillägg?
år. Ett permanent hyrestillägg
Ett tidsbegränsat hyrestillägg anges alltid i antal
som följer hyresutvecklingen.
innebär ett tillägg som bakas in i din hyra och
du betala det återstående värdet
måste
förtid
i
kt
Om du vill byta ut någon produ
av produkten.
Hur sätter Stockholmshem priserna?
de kostnader Stockholmshem
Hyrestillägget eller engångsbeloppet motsvarar
håll, administration samt ränta.
under
ation,
install
kt,
produ
har för material och
Äger jag de tillval jag gjort i lägenheten?
ägs av Stockholmshem. Du får
Nej, tillvalsprodukterna tillhör lägenheten och
övertas av nästa hyresgäst.
tillval
Ditt
.
flyttar
du
alltså inte ta med dig något om
för ditt tillval.
Detta gäller även om du erlagt engångsbelopp
askin?
Kan jag få hjälp med inkoppling av tvätt- och diskm
i hushållet. Kom bara ihåg att
Tvätt- och diskmaskiner är praktiska hjälpmedel
ig inkoppling kan både störa
maskinerna måste kopplas in på rätt sätt. En felakt
vattenskador. Det kan bli
aka
förors
varmvattenförsörjningen till hela huset och
Vi hjälper gärna till med
fel.
a
sådan
a
åtgärd
och
hitta
att
ligt
både dyrt och krång
kta ditt distriktskontor
Konta
tan).
att koppla in dina maskiner (se kostnad i prislis
lning.
för information och bestäl
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Om du vill beställa tillvalsprodukter eller
har frågor är du välkommen att kontakta
kundtjänst på tel 08-508 39 000.
Distrikt Västerort/Innerstaden
Hornsgatan 128, Södermalm
Distrikt Sydväst
Måsholmstorget 16, Skärholmen C

nr 341.234.
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hemma

Distrikt Sydöst
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Öppettider
Måndag – torsdag 8.15-16.00
Fredag 8.15-15.00
Läs mer på stockholmshem.se
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