Val och tillval
till kvarteret Töfsingdalen

När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en
grundstandard med bland annat vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra
inredningen lite mer personlig har du också möjlighet att göra ett antal val och tillval.
Några val erbjuds fritt som t ex andra kulörer på stänkskydd, väggar och om du istället
vill ha duschhörna i badrummet. Tillval som t ex ett urval av tapeter, induktionshäll
och bänkskivor väljs mot en extra kostnad. Tvättmaskin, torktumlare alternativt en
kombimaskin erbjuder vi dig att köpa via oss och ha installerat vid inflyttningen.
Som blivande hyresgäst kommer du efter kontraktsskrivningen att bjudas till ett valoch tillvalsmöte då du får mer information och inspiration att göra dina val för din nya
bostad.

Färgsättning väggkulörer
Standardkulören är helvit, förutom detta kan du välja en varmvit kulör eller toner i ljust grå,
ljust sandgul eller svagt blågrön. Kulörerna är nyanser som inte dominerar rummen utan
snarare skapar en stämning eller en känsla. Välj svala nyanser för en luftig känsla eller varmare
för mer ombonad upplevelse eller variera mellan rummen för att skapa kontraster.
Alla kulörer är valda för att harmonisera med övriga material och med varandra.
Standard:

- Helvit, NCS S 0500-N
Fritt val:

- Varmvit, NCS S 0502-Y

- Ljust Sandbeige, NCS S 1505-Y20R

- Ljust Gul, NCS S 0505-Y20R

- Ljust Gråvit, NCS S 1002-Y

- Ljust Turkos, NCS S 1005-G10Y

Tapet
Vill man sätta ytterligare prägel på sitt hem med mönster och större kontraster finns flera
tapetkollektioner att välja mellan. Från sobert till lekfullt, färgglada toner till grafiskt svartvitt.
Tillval:
- Eco; Decorama Easy Up
- Borås tapeter; Every Day Easy Up
- Borås tapeter; Borosan Easy Up
- Borås tapeter; Lilleby Kids Easy Up (endast valbar i sovrum)

Stänkskydd kök
Kulörerna för kaklet är samstämda med väggkulörer och övriga material i lägenheten. Ljusa
och harmoniska utan att tappa karaktär. Kakelplattorna har rak sättning med en diskret
ljusgrå fog.
Standard:

- Vit Blank, ca 100x300 mm.

Fritt val:

- Vit Matt, ca 100x300 mm.

- Ljus crèmevit Matt, ca 100x300 mm.

- Ljust Grå Matt, ca 100x300 mm.

- Mellan Grå Matt, ca 100x300 mm.

Bänkskiva kök
Bänkskivan är som standard av mörkgrå stenkomposit, tillverkad av sammanpressat stenmjöl,
och har en modern, elegant framtoning med lättskött yta. Den mörkgrå ytan ger stilig kontrast
till stänkskydd och snickerier.
Standard:

- Granitgrå, 30mm
Tillval:

- Ljusgrå marmorerad stenkomposit, 30mm

Vitvaror kök
Köksluckorna är klassiskt vita med diskreta infällda grepplister som ger ett stilrent och
modernt intryck. Samtliga vitvaror, inklusive köksfläkten är integrerade för att skapa ett
enhetligt och luftigt kök.
Tillval:
- Induktionshäll

(Electrolux EHH6340FOK)

Kök övrigt
Fritt val:

- Redskapsstång ca 60 cm. Montera i undersida av överskåp.

Bänkskiva badrum
(i förekommande fall, även i WC/tvätt lgh 049)
Badrummets färgsättning i vitt och antracitgrått ger möjligheter att själv sätta sin egen prägel
med hjälp av färger på handdukar och övriga inredningsdetaljer. Bänkskivan över tvättmaskin
och torktumlare är som standard vit laminat. Laminatbänken är helt underhållsfri och smälter
in i det ljusa badrummet. För mer grafisk karaktär i samma slittåliga laminat finns även en ljust
mönstrad i det klassiska mönstret ”Virrvarr” samt en mörkt grå sten-imitation som matchar
golvet.
Ovan bänkskiva monteras 2 st vita väggskåp.
Standard:

- Vit laminat, 30mm, rak kant

Fritt val:

- Virrvarr silver (mönstrad) laminat, 30mm, rak kant.

- Mörkgrå stenimitation laminat, 30mm, rak kant.

Tvättställspaket badrum
(samt WC/TVÄTT; i lgh 049)
Badrum med plats för tvättpelare utrustas med spegelskåp ovan kommod i stället för spegel.
Lägenhet 109 och 128 utrustas med spegelskåp (utan belysning och eluttag) på vägg mitt emot
kommod.
Standard:

Fritt val:

- Kommod, vit samt spegel och handtag.

- Kommod, ek samt spegel och handtag.

Tvättställspaket i WC
(förekommer i 4 rok, WC/DUSCH; förekommer i lgh 081 och 108)
Standard:
Bild: Se ovan
- Kommod, Vit samt spegelskåp. Luckor med push-beslag.
Fritt val:
Bild: Se ovan
- Kommod, Ek samt spegelskåp. Luckor med push-beslag.

Badkar/ dusch
Badkaret är ett fristående elegant kar på tassar som ger ett luftigt badrum utan att göra avkall
på lyxen att bada. Om man föredrar att duscha finns en elegant duschhörna att välja med
dörrar i klarglas som då de viks mot väggen tar ytterst liten yta av badrummet.
Standard:

- Gustafsbergs badkar med tass. Draperiskena monteras i taket.

Fritt val:

- Duschhörna med invikningsbara duschdörrar i klarglas. Ca 800x900 mm.
Tillval:
-Duschhörna med invikningsbara duschdörrar i frostat glas. Ca 800x900 mm.

Vitvaror bad
Tillval:
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Kombimaskin

(Electrolux, EWP1474TDW)
(Electrolux, EDH3284PGW)
(Electrolux, EWW1686HDW)

Hatthylla
Hatthylla är standard. Uppsättning är fritt val.

Fritt val:

- Hatthylla, Vit

