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En sak som kan vara bra att veta oavsett vilka
val du gör, är att vi på Midroc alltid skapar hem
med karaktär där funktion och design går hand
i hand. Därför kan du vara säker på att kvaliteten är genomgående god och grundstandarden
hög. Vi lägger stor omsorg på att välja ut sådant
som inte bara är praktiskt och estetiskt utan som
också håller år efter år. Alla våra leverantörer är
dessutom väletablerade och noga utvalda så att du
ska kunna känna dig trygg i dina val.

På följande sidor presenteras olika material, vitvaror och andra produkter som du kan välja och
som sätter din prägel på inredningen. För att göra
det enkelt har vi delat upp allt i två kategorier:
Noga utvalt och Det där extra.

Genomtänkta material, vitvaror och produkter av hög
kvalitet som ingår i priset för
din bostad.

Möjlighet att sätta din personliga
touch på inredningen genom ytterligare material och produkter som du
kan välja för en tillvalskostnad.

Håll utkik efter symbolerna nedan; de visar klart
och tydligt vad som är vad.
Ha så kul!

28

Väggfärg och golv					

Smarta hem

Att köpa en nybyggd bostad är en fantastisk möjlighet att påverka inredningen så att den blir precis så som du drömt om!
Du kommer att få planera och välja detaljerna som förvandlar
din bostad till ditt personliga hem.
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Steg-för-steg från val till inflyttning
När du har tecknat förhandsavtalet för din nya bostad kan du
beställa de material, vitvaror och inredningsprodukter som du
vill ha. Denna broschyr visar alternativen som finns för din bostad.
1. Vi kontaktar dig
Vi kontaktar dig i god tid innan det är dags för
att påbörja valen i din bostad. Beställningen måste
göras skriftligen inom den angivna tidsramen för
att allt ska hinna färdigställas i tid. Gör du ingen
beställning inreds bostaden enligt ”Noga utvalt”.
Din kontaktperson på Midroc kommer att ta
kontakt med dig för att boka ett möte, så att du får
möjlighet att göra personliga val.
2. Vi hjälper dig att beställa
Tillsammans med oss går du igenom dina val och
kontrollerar att allt stämmer med dina önskemål.
Det finns även möjlighet att boka ett personligt
möte med Kvänum och Centro kakel för att gå
igenom dina val i kök och val av kakel och klinker.
Därefter signerar du din skriftliga beställning.
Alla parter får var sitt exemplar av beställningen.
Beställningen är bindande och kan inte ändras i
efterhand.

Tänk på:
• Bildernas färger kan avvika från verkligheten på grund av färgåtergivningen i
tryckningen.
• Eftersom sten och trä är naturliga
material varierar såväl yta som färg.
• Produktutvecklingen hos våra leverantörer sker kontinuerligt. Därför kan
produkter komma att ersättas, dock
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3. Betala mellanskillnaden för dina extra val
Endast alternativen i ”Det där extra” blir en
tillkommande kostnad för dig. Denna redovisas
separat och utgör mellanskillnaden från standardprodukterna i ”Noga utvalt”. Betalningen
görs senast tillträdesdagen genom en upplåtelseavgift till bostadsrättsföreningen i samband med
slutbetalningen av din bostad. Överstiger dina val
en kostnad på 100 000 kr ska mellanskillnaden
betalas i samband med din beställning.
4. Opartisk besiktning säkrar att du blir nöjd
Slutbesiktning görs av en opartisk besiktningsman
innan tillträdesdagen. Naturligtvis blir även du inbjuden. I samband med slutbesiktningen kontrolleras även att alla val blivit utförda på rätt sätt.

håller de alltid minst samma standard
som visas i denna broschyr.
• Denna inredningsguide syftar till att
ge en bild över standard och tillval för
samtliga bostäder i Brf Lyckoterrassen.
Guiden måste läsas tillsammans med
planritning för respektive bostad, eftersom alla produkter inte förekommer i
alla bostäder.
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6 Feng Shui tips att ta till hjälp
när du inreder din nya bostad
Jannice Wistrand är inredare och Feng Shui konsult. Vi har samlat
6 av hennes bästa Feng Shui tips, som vi hoppas kan vara till inspiration när det är dags att inreda och planera för din nya bostad.
Tipsen hjälper dig att skapa en hållbar inredning som är byggt på
harmoni och välbefinnande.
1 Kombinera motsatspar

5 Varierande belysning

Använd dig av kontraster när du inreder. Tänk
alltid lågt mot högt, ljust mot mörkt, gammalt
mot nytt, runt mot kantigt och så vidare. Motsatsförhållanden ger ett rum balans och harmoni.

En bra tumregel är att ha minst sju belysningspunkter i ett rum, variera dem gärna på olika
höjder. Tänk dig ett vågspel och att rummets
ljuspunkter är jämnt fördelade. Var noga med att
variera mellan allmän belysning, spotlights, dekorationsbelysning, arbetsbelysning, punktbelysning
och stämningsljus.

2 Tvåsamhet
Har du ett rum med mycket intryck är ett tips att
placera två likadana saker i rummets fokuspunkt,
till exempel två fåtöljer. Vår hjärna älskar symmetri och tvåsamhet skapar tydlighet i inredningen
och har en effekt av att lugna rummet och trolla
bort övriga intryck.
3 Inred med speglar
Speglar är ett fantastiskt hjälpmedel om man
vill tillföra energi och rymd till ett rum. De
förstorar och kan fungera som ett extra fönster.
Det speglar det vackra, men tänk även på att
det kan fördubbla en stökig yta. Var därför noga
med din placering av spegel.
4 Omge ditt hem med växter
Forskning visar att vårt stresshormon minskar
när vi vistas i naturen och att grönska på arbetsplatser minskar sjukfrånvaron. I Feng Shui är
växtligheten en stor energihöjare och extra viktigt
att arbeta med om man har en neutral färgskala i
sitt hem. Glöm inte att det är grönskan som ger
accentfärgen och som skapar liv till inredningen.
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6 Häng gardinerna högt
Ett enkelt sätt att skapa rymd till ett rum är att
hänga gardiner på en skena i taket och ut mot
väggdelen istället för framför fönstret. Detta
gör att rummet och fönstren kommer att kännas
större. Har du inte möjlighet att hänga en takskena, sätt upp din gardinstång cirka 15 cm
ovanför övre fönsterkarmen.

Öppen hyllmodul mellan kök
och vardagsrum i ekfanér.

Hemmets hjärta
Det välutrustade Kvänumköket av hög kvalitet
är noga utvalt för att inspirera till alltifrån en
god start på vardagen till festmåltiden. Det
smakfulla intrycket med eleganta tidlösa fronter, kvalitetsutrustning och enhetlig stenskiva
i arbetsbänkar och stänkskydd förhöjs med
infällda spotlights under såväl väggskåp som i

taket. Dessutom har hällen inbyggd fläkt, så det
blir ingen kåpa som skymmer sikten!
Kvänums kök väcker beundran och begär.
Naturliga och gedigna material med enkelhet
och tydlighet i uttrycket har blivit Kvänums
signum.

LUCKOR OCH LÅDFRONTER
Kvänum Ekeby har traditionella kvaliteter med ett
modernt uttryck. Snickerierna är handmålade och
har en elegant ram på luckor och vissa lådfronter.

Kvänum Ekeby
Som tillval kan du välja
mellan 15 kulörer. Ax är
kostnadsfri.

Kvänum Ekeby
Traditionella kvaliteter.
Elegant ram.
Handmålad på askfanér.
Kvänum Ekeby
Askfanér, 22 mm
Kulör: Ax

Valbara kulörer:

Ax

Hav

Sotgrå

Dunvit

Mandel

Rökgrå

Åska

Kalk

Ren vit

Sand

Skog

Klippa

Mistral

Mossa

Mylla

Storm

Kvänum Mellby
Enkelt och tidlöst.
Slät lucka, utan ram.
Handmålad på askfanér.
Kvänum Mellby
Askfanér, 22 mm
Kulör: Välj på 16 kulörer

Visualisering av kök i hus 1 - 6, A - B

Kvänum Steneby
Modernt uttryck.
Nättare ram.
Handmålad på askfanér.
Kvänum Steneby
Askfanér, 22 mm
Kulör: Välj på 16 kulörer

Boka gärna ett personligt möte med
vår kontaktperson på Kvänum och få
hjälp med dina val eller besök Kvänums
showroom på Sibyllegatan 34 för att
titta på produkterna.

Frisidor, passbitar och passlister
följer vald luckkulör.

Visualisering av kök i hus 4C
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HANDTAG

BÄNKSKIVOR OCH STÄNKSKYDD

Handtag på bänkskåp och
högskåp, Kvänum Strå, krom,
160 mm rakt på högskåp och
96 mm knäckt på lådor.

Handtag, Kvänum Strå, mässing
obehandlad borstad.

Handtag, Kvänum Strå, mörk
brons look.

Handtag, Kvänum Strå,
läder svart.

Handtag, Kvänum Strå,
läder natur.

Handtag, Kvänum Strå,
läder cognac.

Kalksten
Jura Kalksten grå.

Kalksten
Kinnekulle kalksten grå.

Granit
Steel Grey.

Komposit
Calypso.

Komposit
Snowy Ibiza.

Komposit
Royal Reef.

Marmor
Carrara.

Kvartsit
Atlantic Lavastone.

Marmor
Fior Di Pesco Carnico.

Marmor
Fior Di Bosco.

KNOPPAR

Knoppar
Välj ur Kvänums sortiment:
Knopp på väggskåp,
Kvänum korn, krom.

BELYSNING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrästa spotlights i skåpbotten
på överskåp med dimbar trafo
samt infällda spotlights i tak.
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Knopp Tratt O:15 mm x H:18 mm.
Knopp Korn O:28 mm x H:31 mm.
Knopp Korn O:16 mm x H:18 mm.
Knopp Frö O:33 mm x H:26 mm.
(möjlig att få utan bricka).
Knopp frö O:16 mm x H:16 mm.
Knopp Vide 50x27 mm.
Knopp Lilja O:28/68 mm x H:43 mm.
Knopp Lilja O:17 mm x H:26 mm.
Knopp Oval O:40/29 mm x H:35 mm.
Knopp Rund O:36xH:29mm,
O:24 mm x H22 mm, O:17 mmxH15 mm.
Skålhandtag 96x38x19 mm.
Knopp Korn med läder i natur, cognac
eller svart 26x65 mm.

Vid önskemål om annan
bänkskiva/stänkskydd i kök
ur Kvänums sortiment kan en
offertförfrågan göras.
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HOAR

Decosteel porslinsvask
Omnia 80 cm.

Decosteel utslagsvask
Extreme 22 i köksö.

Decosteel Extreme 3434,
rostfritt.

Decosteel Extreme 3434,
antracit.

BLANDARE

Pentrykök i suterrängvåningen
•
•
•
•
•
•
•

Lucka och lådfronter, Kvänum Mellby i kulör Ax.
Handtag, Strå 96 mm knäckt i krom.
Knopp, korn.
Bänkskiva och stänkskydd, grå Jura Kalksten.
Ho, Decosteel Extreme 22.
Blandare, EVO 180 i krom.
Vitvaror från Siemens, underbyggnadskyl
KU15RADF0, mikro BF525LMS0, häll EH375FBB1E
och fläkt LI64MB520.

Tapwell Evo 184,
Krom.
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Tapwell Evo 184,
White Gold.

Tapwell Evo 184,
Honey Gold.

Tapwell Evo 184,
Black Chrome.
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SPISHÄLL

KYL OCH FRYS

Siemens integrerad kyl, 177,5 x 56 cm, KI81RAFE1.
Siemens induktionshäll med integrerad kolfilterfläkt,
70 cm, ED731FQ15E.

• HyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt
och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
• LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.

• Nu kan du laga mat med stora grytor och stekpannor och du
får en jämn värme över en större yta - combiZone.

• FreshSense som ger jämn temperatur genom intelligent sensorteknik.

• TouchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur
med en enda fingertryckning.

• SuperCooling sänker temperaturen i kylskåpet snabbt till 2 °C.
På så sätt undviker du att temperaturen stiger och värmer upp
nedkyld mat när du lägger in varmare varor i kylskåpet.

• Med fryingSensor håller hällen hela tiden önskad temperatur,
oavsett hur länge du steker.

• Automatisk avfrostning i kyldelen.

• Förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen
genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning - powerMove.
• Kolfilterfläkt med mycket kraftfull motor med hög extraktionshastighet håller luften fräsch när du lagar mat.

Siemens integrerad frys, 177,2 x 55,5 cm, GI81NAEF0.

UGN

• Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning och med energi
klass A++.
• NoFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostar automatiskt.
• BigBox - extra mycket utrymme för effektiv förvaring av stora
frysvaror.

Siemens inbyggnadsugn, 60 cm, HB675GIS1S.

• Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre
mängd matvaror läggs in i frysen.

• Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med
coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.

• VarioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta
skapar snabbt extra utrymme i frysen.

• ActiveClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och
förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
• CookControll10: Tio automatiska program garanterar bra
resultat.
• RoastingSensor, en pålitlig steksensor helt enkelt.
• TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.

DISKMASKIN
Siemens kompaktugn med mikro, 60 cm,
CM636GBS1

Siemens helintegrerad diskmaskin 60 cm, SN65ZX48CE.

• VarioSpeed: Minska tillagningstiden med upp till 50%.

• Zeolith-torkning – med Zeolith-torkning fångas fukten upp och
omvandlas till värmeenergi. Resultatet blir skinande ren disk till
följd av energieffektiv torkprocess. Zeolith i kombination med
Shine&Dry och Glas 40°-programmet utgör det perfekta samspelet för brilliant Shine system.

• Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
• CookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal
rätter tack vare förinställda program.
• TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
• 4D hotAir: Varmluftsfunktion som ger flexibilitet att använda
valfri nivå i ugnen med samma goda resultat.

• Tyst diskmaskin med energiklass A+++ och 42 dB ljudnivå.

• iQdrive – lägre energiförbrukning med samma effekt, korta
programtider med optimalt diskresultat och en behaglig, tyst
gång för samtliga program – allt detta klarar iQdrive-motorn
utan problem.
• Home Connect: få tillgång och kontroll över din diskmaskin
vart du än är via Home Connect-appen (tillgänglig för iOS
och Android).
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Ett rent nöje
Risken för kö på morgonkvisten är minimal. De fyra
kaklade badrummen följer samma ombonade tema med
en nick åt 1920-talet medan de enkla glasduschväggarna
optimerar ytan och är lätta att hålla fräscha. Finstämd
belysning från infällda spotlights i tak och belysning vid
spegeln ger skönt ljus som gör det smickrande att spegla sig.

Mönsterläggning golvklinker
OBS Klinkergolvet på bilden har utgått
och ersatts av annat klinkergolv som
läggs i schackrutigt mönster.

Det finns möjlighet att välja NCS kulör
på vägg och tak, samt kaklat hela
vägen upp till tak.
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KAKEL

Väggkakel Suzanne Bianco
blank i vitt, 7,5 x 15 cm, sättning i
halvförband. Fogfärg mellangrå.
Kakelhöjd ca 2,1 m.

KLINKER

Brun

Välj på ett utbud av väggkakel och
klinkergolv från Centro kakel och klinkers
sortiment. Se möjliga valbara kakel- och
klinkerplattor i projektets tillvalsprislista.
Vid val av väggkakel väljs samma kakelplatta till samtliga väggar i rak sättning.

Alternativ 1
Klinkergolv: Natur Matt vit och mörkgrå,
10x10 cm.
Fogfärg: Mellangrå.

Vid val av klinkergolv väljs klinkerplattor ur
samma serie till hela golvet i rak sättning.
Maxstorlek på klinkergolv i duschplatsen
vid golvbrunn: 150x150 mm
Mörkgrå

Vägg och tak:
NCS S 2005- Y20R (beige).

Klinkermönster i schackrutigt med ram
är standard för alla rum med klinkergolv.
Den vita klinkerplattan på bilden avviker
i kulör mot projektets klinkerplatta som är
mer cremevit.

Boka gärna ett personligt möte med
vår kontaktperson på Centro Kakel och
klinker när du ska göra dina val.

Alternativ 2
Klinkergolv: Natur Matt vit och brun,
10x10 cm.
Fogfärg: Mellangrå.
Vägg och tak:
NCS S 1002- Y20R (ljus grå/beige).
Vit
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Maxstorlek på klinkergolv i övrig del av
badrumsgolvet: 300x300 mm

Välj mellan fogfärgerna ljusgrå,
mellangrå eller mörkgrå samt kakellist i en passande kulör.
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BLANDARE

Tvättställsblandare Tapwell
EVM071 i krom.

BAD OCH DUSCH

Tvättställsblandare Tapwell
EVM071, White Gold.

Tvättställsblandare Tapwell
EVM071, Honey Gold.

Badkarsblandare, Tapwell, EVM026160 Edition 2 med handdusch, krom i
badrum med badkar.

Badkarsblandare Tapwell EVM026-160
Edition 2 med takdusch, White Gold,
Honey Gold eller Black Chrome.

Tvättställsblandare Tapwell
EVM071, Black Chrome.
Badkar Westerbergs Sense, vit sanitets
akryl. Mått (LxBxH): 1 580x730x580 mm,
i badrum med badkar.

Badkar Westerbergs Stilla 1600, vit.
Mått (LxBxH): 1 567x750x600 mm,
i badrum med badkar.

Badkar Westerbergs Deep R 1600, vit.
Mått (LxBxH): 1 565x740x550 mm,
i badrum med badkar.

Duschvägg INR ARC 20 frame, i
klarglas och krom med undantag
för badrum på entréplan hus 1-6
A-B och hus 4C där det är en vikbar
duschvägg INR Josephine i klarglas
och krom.

INR ARC 20 frame, frostat glas och
krom (går ej att välja i bad med
INR Josephine).

INR Josephine,
frostat glas och krom.

Duschblandare, Tapwell TVM7200160 Edition 2 med takdusch, krom i
badrum med dusch.

Duschblandare Tapwell TVM7200-160
Edition 2 med takdusch, White Gold,
Honey Gold eller Black Chrome.

Golvstående WC-stol,
Laufen, vit.
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Elhanddukstork,
Nordhem, Nääs.
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BADRUM ÖVRIGT

Kommod INR Grand Classic i kulör NCS S
4005 - Y50R (brun) och vitt tvättställ, bredd
600 till 800 mm, knopp spot i krom och
eluttag i kommoden med undantag för
badrum på entréplan hus 1-6 A-B och hus
4C där det är tvättställ Duravit typ
Durastyle och eluttag på vägg.

Kommod INR Grand Classic
i valfri NCS kulör och valfritt
handtag/knopp ur INR:s sortiment eller Pusch Tipmatic
på lådor.

NCS S 4005 - Y50R (brun)

Infälld spegel på vägg ovan kommod/
WC-stol med belysning monterad i spegeln.
Undantag för badrum på entréplan hus
1-6 A-B och hus 4C där det är en oval
spegel från House doctor med belysning
på vägg.

Välj att knoppar och toalettpappershållare inte levereras och monteras.
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Fyra plus två stycken
Habo krok 1368, krom.

Habo toalettpappershållare 1368, krom.

TVÄTT, FÖRRÅD OCH TEKNIKRUM

TVÄTTMASKIN

Siemens tvättmaskin WM14SO8DN, Frontmatad, 8 kg.
• ISensoric tvättmaskin med det intelligenta automatiska doseringssystemet och speedPack för att spara tid.
• I-Dos: automatiskt system för dosering av tvättmedel som gör att
du sparar både vatten och tvättmedel.
• Med speedPack L för tvättmaskiner kan du förkorta tvättiden
eller tvätta på bara 15 minuter.
• Stor LED-display. Du ser tydligt alla valmöjligheter och funktioner
du har att tillgå.

Välj utbud av klinkergolv från Centro
kakel och klinkers sortiment. Se möjliga
valbara klinkerplattor i projektets tillvalsprislista.
Bänkskiva från Vedum i laminat ovan
förvaringsskåp, tvättmaskin och tork
tumlare ur prisgrupp A eller B, tjocklek
30 mm, rak kant.

• Outdoor: specialprogram för tvätt av funktionstextilier så som
sport- och friluftskläder.

Vid val av klinkergolv väljs samma klinkerplatta till hela golvet i rak sättning.

Siemens tvättmaskin WM6HXK0ODN, Frontmatad 10 kg.

Maxstorlek på klinkergolv är 300x300 mm.

• I-Dos: automatiskt system för dosering av tvättmedel som gör att du
sparar både vatten och tvättmedel.
• Med speedPack XL för tvättmaskiner kan alla program förkortas. Få
helt ren tvätt på under en timme eller tvätta en snabbtvätt på bara
15 minuter.

Gå gärna in på Vedums hemsida
för att se alla laminatbänkskivor i
prisgrupp A och B:

• Få tillgång till din tvättmaskin, vart du än befinner dig med den
lättanvända Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och Android).
• LED-displayen directTouch imponerar med sin utmärkta läsbarhet
och en intuitiv menynavigation.

www.vedum.se/kok/bankskivor/laminat

• Outdoor-program med impregnering: tvättar skonsamt och impregnerar dina funktionsplagg.

Tapwell Evo 184,
Krom.

TORKTUMLARE

Rostfri infälld ho,
Intra Barents, A500-R06.

Siemens torktumlare WT45M28ODN, 8 kg
• ISensoric värmepumpstumlare
• Självrengörande - rengör kondensorn automatiskt.
Alternativ 1
Klinkergolv: Natur Matt vit och mörkgrå,
10x10 cm.
Fogfärg: Mellangrå.
Alternativ 2
Klinkergolv: Natur Matt vit och brun,
10x10 cm.
Fogfärg: Mellangrå.
I tvätt, förråd och teknikrum är det en
klinkersockel i mörkgrå eller brun.
Klinkermönster i schackrutigt med ram är
standard för alla rum med klinkergolv.

• A++: energieffektivt torkning.
• Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att tvätten krymper vid
torkning.
• Outdoor-program för skonsam torkning av funktionstextilier som
sport- och friluftskläder.
• 40 minuters snabbtorkprogram (super40).

Siemens torktumlare WT4HXKO9DN, 9 kg
• IntelligentCleaning system: rengör luddfiltret endast var tjugonde
torkcykel.
• Oavsett var du befinner dig kan du styra din torktumlare via den
lättanvända Home Connect Appen (tillgänglig för iOS och Android).
• SmartFinish-funktionen reducerar skrynklor och veck inför strykning:
speciellt utformat för kostymer, skjortor och blusar.
• A++: energieffektivt torkning.

Förvaringsskåp från Vedum med vit skåpstomme under bänkskiva med lucka Maja i
valfri NCS kulör och handtag/knopp 31006,
31124, 31151, 31148 eller 31150.
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• LED-displayen directTouch imponerar med dess utmärkta läsbarhet
och en meny som är enkel och intuitiv att använda.
Välj mellan fogfärgerna ljusgrå,
mellangrå eller mörkgrå.
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Hus 1-6 A-B (gäller ej hus 4 C)
Gör om allrummet på övre plan till ett
rum genom att välja till en tillvalsvägg
och dörr.
Ni kan även välja att flytta väggen
bakom sängen i master bedroom med
50 cm för att skapa utrymme för mer
förvaring.

Elfa Forma, dörrar i melamin med design Plain,
fyllning Stoneware grey och ramfärg i matt silver.
Mjukstängning och full rumshöjd.
Inredning i skjutdörrsgarderober och klädkammare:
Elfa bärlist (monterad mot tak) med hängskenor
i fullängd, trådhylla 40 och klädstång på konsol.

Fritt val bland samtliga NCS-kulörer i helt
rum eller en fondvägg, glans 2. Tapet i helt
rum eller fondvägg enligt offert.
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VÄGGFÄRG

DÖRRAR

Platsmålade profilerade
golvsocklar (ca 95x20 mm)
och dörrfoder (ca 70x20 mm)
i NCS S 0500-N (vit).

Platsmålade raka släta golvsocklar (ca 95x20 mm) och
dörrfoder (ca 70x20 mm)
i NCS S 0500-N (vit).
Swedoor, STABLE GW
(Advance-Line),
slät massiv innerdörr,
NCS S 0500-N (vit).

Väggar målade i
NCS S 0500-N (vit), glans 2.

Swedoor Compact 03,
NCS S 0500-N (vit).

Elfa Forma, dörrar i melamin, valfri fyllning och
ramfärg från Elfas sortiment enligt offertförfrågan.

BESLAG, FÖNSTERBÄNKAR OCH TRAPPA
GOLV

Välj mellan Kährs Ek Nouveau Tawny, Ek
Hampshire, Ask Air eller Ek Nouveau Snow.

Trycke från Beslag Design,
Balder, krom/svart.
Ek Nouveau Tawny

Trycke från Beslag Design,
Kastrup 04, rostfritt stål.

Trycke från Beslag Design,
Koster, krom/svart.

EK Hampshire

Trägolv, Kährs 1-stavparkett,
ek, Nouveau White, Matt.
Trösklar följer golvets färg.

Ask Air

Ek Nouveau Snow

Välj att inredning i klädkammaren
och/eller skjutdörrsgarderoben
inte levereras och monteras.
Fönsterbänkar,
Jura Kalksten grå.
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Trappa och handledare
i ek natur.
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GARDEROBER OCH LINNESKÅP

Leverantör: Vedum
Garderober och linneskåp med vit skåpstomme, skåpsidor och takanslutning
enligt planritning med lucka Maja i valfri
NCS kulör och handtag/knopp enligt
nedan. höjd 2250 mm plus toppskåp 288
mm totalt 2538 mm.

BELYSNING
Vita infällda spotlights i tak i entrén och
vissa korridorer. Se tillvalsprislistan för
mer info.

Knoppar/handdag:

Tryckdimmer för belysning i tak.

31148

31150

31124

31151

31006
Lucka Maja F79

Lucka Maja F82

Lucka Maja F84

ELDSTAD

Smarta hem
Belysning och lamputtag ovan fönster i kök,
vardagsrum, allrum och sovrum styrs via styrsystem. Knapp i respektive rum tänder belysning i
förutbestämd ljusnivå som även går att ljusreglera.
Sudda ut gränsen mellan ute och inne
och förläng myset med en eldstad i
vardagsrummet.
Insats Contura i50 med murad omfattning
i NCS S 0500-N. Insatsen har glas på tre
sidor och visar mycket av elden. Placering
i vardagsrummet mellan balkongdörrar
och fönster med mått ca 600 x 765 mm.
Svart rökkanal med diametern 250 mm
kommer att placeras synlig i sovrummet
ovan på motsvarande vägg.

Med styrsystemets astrour kan styrning av belysning väljas vid olika tider och efter solens upp- och
nergång. Knapp vid entrédörr tänder förprogrammerad hemmascen med förinställd belysningsnivå
på valda armaturer och påslag av valda eluttag.
Bortascen väljs på knapp vid entrédörr och då
spelas de två senaste veckornas belysning för valda
armaturer upp.
Vattenburen golvvärme och elgolvvärme styrs
via styrsystem. Temperaturen i respektive rum är
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förvald men man kan efter behov och över tid
reglera någon grad upp eller ned i appen. Styr
systemet förhindrar att el- och vattenburen golv
värme i badrum går samtidigt. Golvvärmesystemet
är dimensionerat för att uppfylla uppvärmningstemperaturer enligt Boverkets byggregler.
Justeringar av belysning, styrda eluttag och värme
i styrsystemet utförs i app för telefon, läsplatta eller
dator.
Det finns uttag för bredband i sovrum, kök,
vardagsrum och allrum i källare. Utöver det finns
det även uttag för wifi-antenner (accesspunkter)
på alla våningarna som sitter på vägg vid tak.
App för värmepumpen kan användas.
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VISSTE DU ATT...
”Självklart hållbart” är Midrocs motto. Det är så vi tänker och arbetar för att du ska kunna
leva lite grönare. Kvaliteten är god rakt igenom och grundstandarden hög. Vi lägger stor
möda på att välja inredning, material och kulörer som inte bara är praktiska och estetiska
utan som också håller år efter år. Samtliga av våra leverantörer är väletablerade och välkända, så att du kan känna dig trygg i dina val. Våra byggmetoder ser också till att du får
en energisnål bostad.
I Brf Lyckoterrassen är till- och frånluft mekanisk och köksfläkten en kolfilterfläkt, vilket minskar
klimatpåverkan och kostnader. Uppvärmningen sker med luft-/vattenvärmepump, vilket
också bidrar till en god miljöprofil.

M i d ro c P ro p e r t i e s A B
Te l e g ra fg a ta n 6 , 16 9 72 S o l n a
m i d ro c b o s ta d. s e

B o s tä d e r fö r l i vet d u
v i l l l eva , va rj e d a g
Vi finns i de lägen människor söker sig till och
erbjuder det bekväma vardagslivet med projekt
som sticker ut i mängden. Vi älskar att omvandla
drömmar till möjligheter. Redan från början
är design och funktion väl genomtänkt för att
passa din livsstil, hur den än ser ut. Bostäderna
präglas av god funktion med omsorg om detaljer
för ett väl fungerande vardagsliv. Du kommer
antagligen att tilltalas av att din nya bostad inte
ser ut som alla andra och njuta av närheten till
aktiviteter och service så som kommunikationer,
skolor, förskolor och handel. Midroc Properties

utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella
lokaler och bostäder. Fokus är inriktat på Skåne,
Småland, Stor-Stockholmsområdet och Uppsala.
Midroc Properties ingår i Midroc Europe som
bedriver verksamhet inom områdena fastighet,
bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet
medarbetare är 4 200 och omsättningen 11,4
miljarder kronor.
Är det drömboendet du söker?
Välkommen till Midroc.

Vill du veta mer?
Kontakta mig!

Marcus Ehn, försäljningschef nyproduktion, Bjurfors
Mobil: 0730-30 90 30
marcus.ehn@bjurfors.se

Med reservation för ändringar och tryckfel. Broschyren är framtagen i ett tidigt skede och innehåller inspirationsbilder
där även möbleringen är inspiration och ej ingår i leverans. Avvikelser kan senare förekomma bland annat avseende
ytangivelser, material och metodval, varför broschyren inte är en kontraktshandling.

Together
to get there

