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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

1. Standard 
Standardutförandet i våra nyproducerade  
lägenheter är neutralt, tidlöst och väl  
genomtänkt. Materialvalen är anpassade  
till lägenheten med såväl hållbarhet, 
funktionalitet och kvalitet i fokus. 

Välkommen till Vågdalen!

2. Kostnadsfritt val  
Du har möjlighet att göra kostnadsfria 
inredningsval i din nya lägenhet. Valen 
är likvärdiga standardutförandet och 
erbjuds utan extra kostnad. 

3. Tillval
Vill du gå steget längre kan du göra 
ytterligare tillval. Dessa kostar extra. 
För dem betalar du 25 procent som 
handpenning vid beställningstillfället och 
resterande 75 procent vid inflyttningen.  
Ett bra sätt att sätta din prägel på lägen-
heten.

Materialval i din lägenhet  
– så går det till 

 
När du tecknar avtal för en nyproducerad hyresrätt hos Stockholmshem  

har du möjlighet att påverka materialvalen i din nya bostad. Vi erbjuder ett  
standardutförande, kostnadsfritt val och ett tillval mot extra betalning. 
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

Spiskåpa 
Integrerad spiskåpa ovanför spisen. 

Bänkbelysning
Infälld LED-belysning under överskåp. 

Kakel
Vitt, blankt utförande. 300 x 100  mm. 
Rak plattsättning, ljusgrå fog. 
Färgkod: NCS  S  1000-N. 

KÖK – Standard

Mikrovågsugn 
Infälld. 

Bilden visar ett exempel 
på luckorna.

I Vågdalen monterar vi vita kök av hög kvalitet. De mindre lägenheterna, 1–2 rum och kök, får ett 
kombinerat kyl- och frysskåp. Lägenheter med 3–5 rum och kök utrustas med separat kyl och frys. 

Köken har infälld glaskeramikhäll och varmluftsugn. Diskmaskin, mikrovågsugn och spiskåpa är 
integrerade i köksinredningen. Bänkskiva i svart laminat och stänkskydd ovanför bänkskiva i vitt kakel.

Spis och ugn
Nedfälld glaskeramikhäll och in-
fälld varmluftsugn, inkl. hällskydd.

Vit köksinredning
Underskåp med draglådor och infällda grepplister. Lucka 
överskåp med pushfunktion och grepplist. 

Diskmaskin 
Integrerad.

Bänkskiva 
I svart laminat med rak kant, 30  mm.

Diskho 
Rostfri dubbelho med avrinningsyta. 

Köksblandare
Engreppsblandare i 
rostfritt.

Kombinerad kyl/frys 
Vitt utförande. 
Energiklass A. 

Separat kyl-och frysskåp 
Vitt utförande. Energiklass A. 
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

Du har möjlighet att göra kostnadsfria inredningsval i din nya lägenhet. 
Valen är likvärdiga standardutförande och erbjuds utan extra kostnad.

Titta på prover i vår Fint hemma-
butik på Hornsgatan 128 innan 
du väljer för rätt färg och och 
känsla på materialet!

Vitt, matt. 300  x 100 mm.
Färgkod: NCS S 1000-N.

Beige, matt. 300  x 100  mm. 
Färgkod: NCS S 2005-Y30R.

Gråbeige, matt. 300 x 100  mm. 
Färgkod: NCS S 3502-Y.

Ljusgrå, matt. 300  x 100 mm. 
Färgkod: NCS S 2002-Y50R.

Tillval kostar extra. Du betalar 25 procent handpenning vid beställnings-
tillfället och resterande 75 procent vid inflyttningen.

KÖK – Kostnadsfritt val

KÖK – Tillval

Handtag överskåp
Handtagen är i vit kompaktlaminat och 
finns i storlekarna 360 mm eller 200 mm.

Fenix 
Grigio Londra

Fenix 
Bianco Kos

Fenix 
Castoro Ottawa

Bänkskiva
Laminatskiva i tre olika kulörer, rak kant, 30 mm.

Cygnus Lyra Beach black

Bänkskiva
Som alternativ till bänkskiva i laminat kan du välja en bänkskiva 
i stenkomposit. Samtliga med 30 mm rak kant.

Stänkskydd
Matt kakelplatta i fyra olika kulörer. Samtliga sätts 
med rak plattstättning och ljusgrå fog. 

Induktionshäll
Istället för glaskeramikhäll kan du välja 
en induktionshäll.

Redskapsstång
5 krokar. Montage sker i undersidan av 
väggskåp (ej i vägg). 

1 kommentar – texten under redskapsstången, att man 
tar bort den befintliga texten och skriver ”5 krokar. Monta-
ge sker i undersidan av väggskåp (ej i vägg)”.

Vi vill få bort ”enligt ditt önskemål” hyresgästen får ej välja 
placering av redskapstång.
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

Badrum utrustas med ekfärgad kommod och tillhörande spegelskåp. Golvet får en grå klinker och på väggar 
sätts blankt vitt kakel. Bänk i badrum är i svart laminat och skåp ovanför bänk är vitt. De badrum som rymmer 
ett badkar har det som standard. Mindre badrum har en duschhörna i klarglas. Vad som gäller för din lägenhet 

hittar du i din lägenhetsritning. Alla badrum är utrustade med en elektronisk handdukstork.

Badrumspaket
Ekfärgad kommod med handfat 
och tillhörande spegelskåp med 
LED-belysning.

BADRUM – Standard

Bänkskiva
Svart laminat med rak kant. Monteras 
över plats för tvättutrustning. 

Väggskåp
Vitt utförande. Över 
bänkskiva i badrum. 

Elektrisk handdukstork

Golvklinker
Grå klinker med grå fog, 
100 x 100  mm.

Handtag kommod
Gäller även som handtag i de 
lägenheter som har väggskåp. 

VäggskåpVäggskåp

Takarmatur
Grått utförande.

Hållare för 
toalettpappers-
rulle

Handdukskrok
Blank rostfri, 
4  stycken. 4  stycken. 

Kakel
Vitt blankt utförande, 
300 x 100 mm. Liggande rak 
plattsättning, ljusgrå fog. 
Färgkod: NCS S 1000-N.

Badkar 
Med tassar. 

Badrumspaket

Duschhörna
Duschhörna i klarglas,

800 x 900 mm.

Duschdraperistång
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

Tillval kostar extra. Du betalar 25 procent handpenning vid beställningstillfället 
och resterande 75 procent vid inflyttningen. 

BADRUM – Kostnadsfritt val

I Vågdalen finns två gemensamma tvättstugor. Du 
har alltså självklart möjlighet att tvätta, även om du 
inte väljer till egen tvättutrustning i lägenheten.

Tvättmaskin
Frontmatad, anpassad 
för 8 kg tvätt. 

Torktumlare
Frontmatad, anpassad 
för 8 kg tvätt.

Grigio-LondraCastoro-Ottawa Bianco-Kos

Bänkskiva 
Laminatskiva i tre olika kulörer. 
Rak kant, 30 mm.

Klarglas

Duschhörna
Duschhörna i frostat eller 
klart glas 800 x 900 mm. 

Badrumspaket
Vit kommod med handfat 
och tillhörande spegelskåp 
med LED-belysning.

BADRUM – Tillval

Du har möjlighet att göra kostnadsfria inredningsval i din nya lägenhet. 
Valen är likvärdiga standardutförande och erbjuds utan extra kostnad.

Den egna tvättutrustningen är ett externt tillval, 
vilket innebär att du äger tvättmaskinen/torktum-
laren och ingen service utförs av Stockholmshem. 
Du får ett garantibevis på din tvättutrustning. 
Beställer du i god tid innan inflyttning finns tvätt-
utrustningen monterad och klar när du får tillträde 
till lägenheten. I större lägenheter placeras tvätt-
maskin och torktumlare stående under bänkskiva, 
i mindre ovanpå varandra som tvättpelare. 

Frostat glas

Duschvägg 
Duschvägg bad, 
800 x 1 500 mm.

Badkar
Badkar med helfront. 
Stödhandtag, blankt rostfritt.
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar avseende produkter och utseende. Tänk på att färgåtergivning varierar mellan olika bildskärmar och skrivare.

Hatthylla och tillhörande kroklist
Du kan själv bestämma om du vill ha en 
hatthylla i ek/aluminium monterad i hallen.

Vill du hellre ha tapet på väggarna i något eller i samtliga rum är det möjligt som tillval. 
Du kan välja tapeter ur följande kollektioner: 

Som fritt val finns fyra olika kulörer på väggfärg. Färgerna är valda med omsorg och 
harmonierar väl med varandra om du vill ha olika färger i olika rum. Du kan själv bestämma 

om du vill ha en hatthylla och kroklist i ek/aluminimum monterad i hallen.

Innerdörrar
Vita dörrar och vita foder.

Golv 
Enstavig, mattlackad ekparkett. 

HALL OCH ÖVRIGA RUM – Standard
Lägenheten är genomgående målad i vitt. I vardagsrum, kök och sovrum 

läggs en enstavig ekparkett och i hall grå klinker med grå fog. 

Golvsockel 
Eklaserat trä.

Innerdörrshandtag
Rak modell, krom. 

Helvit
Färgkod: NCS  S   

0500-N

Ljust gul 
Färgkod: NCS S 

0505-Y20R

Ljust gråvit 
Färgkod: NCS S 

1002-Y

Ljust sandbeige 
Färgkod: NCS S 

1505-Y20R

Ljust turkos 
Färgkod: NCS 
S  1005-G10Y

Golvklinker 
I hall monteras grå 
golvklinker med grå 
fog, 300 x 300 mm. 

Fönsterbänk
I kalksten. 

För att se rätt färgnyans, titta på en färgkarta 
i en måleributik eller i vår Fint Hemma-butik på 
Hornsgatan 128. På bildskärm eller utskrift 
kan nyansen avvika.

HALL OCH ÖVRIGA RUM – Tillval

HALL OCH ÖVRIGA RUM 
– Kostnadsfritt val

Väggfärg
Som fritt val finns fyra olika kulörer på väggfärg. Färgerna är 
valda med omsorg och harmonierar väl med varandra och övrig 
inredning om du vill ha olika färger i olika rum.

Väggfärg
Helvit.

• Boråstapeter Borosan EasyUp 2017
• Boråstapeter Fiona Home EasyUp
• Boråstapeter Fiona Living EasyUp
• Decorama EasyUp 2016



En del av Stockholms stadHornsgatan 128, Box 9003, 102 71 Stockholm •  tel 08-508 39 000 •  epost@stockholmshem.se •  www.stockholmshem.se

stockholmshem.se/vagdalen

Besök gärna någon av våra Fint Hemma-butiker om 
du vill ha ytterligare inspiration och råd kring dina val.  

Välkommen!


