
TILLVAL INREDNING eyra BOSTAD  1

TILLVAL 
INREDNING

BRF ANKARET 1 & 2 
AGGERUDSVIKEN



TILLVAL INREDNING eyra BOSTAD  2

DAGS ATT GÖRA DINA VAL

Vi på Eyra Bostad har lagt en god grund. Högt i tak, stora fönster 
och öppna ytor ger bra förutsättningar för att skapa ett inbjudan-
de och personligt hem. Väggar och kök går i ljus kulör och gol-
ven är genomgående i ekparkett. Tillsammans ger det en ljus och 
fräsch helhetskänsla. Den lugna och rena designen gör det möjligt 
för dig att släppa loss kreativiteten och forma ditt hem efter din 
egen stil. Här presenterar vi de inredningsval du kan göra till ditt 
nya hem. Alla produkter är noga utvalda och håller hög kvalitet. 

Det som vår inredningsarkitekt valt ut kallar vi ”Vårt val” 
och ingår i din bostad. Vill du ändra inredning eller 
vitvaror kan du göra det mot ett pristillägg. 
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VI GUIDAR DIG 

Madelene, Hanna och Matilda hjälper dig med dina val. 
De kommer att kontakta dig för att boka möte där ni går 
igenom era önskemål och frågor. Mötet kan ske digitalt 
eller på plats hos Elon, Adolfsbergsvägen 14. Sjävklart är 
du välkommen att redan nu besöka butiken.

En digital bild ger oftast inte helt rättvisa åt materialens utseende. 

Hos Elon kan du se och känna på materialen.

Med reservation för ändringar.

Madelene Kjellman
072-217 43 00
madelene.kjellman@
tidabyggpartner.se

Hanna Liljeson
019-20 73 53
070-380 18 10
hanna.liljeson@elon.se

Matilda Virén
019-20 73 56
070-200 91 80
matilda.viren@elon.se
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KÖK

KÖKET – DET ÄR HÄR DET HÄNDER

Eftersom köket är hemmets hjärta har vi lagt extra om-
sorg för att det ska bli fint att se på, praktiskt att använda 
och skönt att umgås i. Standarden är genomgående hög. 
Bänkskivan är i grått laminat medan kaklet går i vitt, 
vilket ger ett stilrent intryck. 

Givetvis vet ingen bättre än du hur du vill ha ditt kök. 
Botanisera bland våra smakfulla och praktiska alternativ 
på följande sidor och skapa ditt drömkök.

Inspirationsbild
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LUCKOR

BESLAG

Vedum Maja
F20 Vit NCS S 0500-N

Vedum Liv
Betonggrå ek
Pris enligt offert

Välj lucka och kulör
Se hela sortimentet på vedum.se
Pris enligt offert

Vedum Viva
192 mm, rostfri

Vedum Akleja
Brunt läder, cc 128 mm
Finns även i svart
Pris enligt offert

Vedum Dahlia
Brunt läder
Finns även i svart
Pris enligt offert

Vedum Tistel
Svart aluminium
Ø 20 mm
Pris enligt offert

Vedum Iris
100 eller 350 mm, rostfri
Pris enligt offert

KAKEL

Kakel blankt 10 x 30 cm
Vitt, blankt. Halvförband.

Kakel matt 10 x 30 cm
Vitt, matt. Halvförband.
Pris 1 500:-

VÅRT
VAL

Stänkskydd
Samma material som 
bänkskiva. Pris enligt offert

VÅRT
VAL
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BÄNKSKIVA

DISKHO

BLANDARE

Vedum Chicago 
Laminatskiva
Concrete Dark

Välj fritt från Vedum.se
Laminatskiva
Pris enligt offert

Natursten
Pris enligt offert

Välj fritt från Vedum.se
Kompositsten
Pris enligt offert

Intra Frame FR60SX
Diskho med en stor låda. 
Pris enligt offert

Intra HZD 1120DF
Diskbänk med två lådor och avrinnings-
plan. Rekommenderas till träskiva. 
Pris enligt offert

Intra Horizon HZ815
Underlimmad diskho med två lådor. 

Gustavsberg Nautic
Köksblandare med 
diskmaskinsavstängning. 

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL
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BADRUM & 
TVÄTTSTUGA

SINNLIGT OCH PRAKTISKT 
I SKÖN FÖRENING
Våra badrum präglas av rena linjer, vita kaklade väggar 
och grå klinkergolv som ger en gedigen och harmonisk 
känsla och är lätta att hålla rena. Den neutrala färgsätt-
ningen lämnar utrymme för accenter som uttrycker 
din personliga stil. 

I den separata tvättstugan finns allt vardagen kräver – 
väggskåp, tvättmaskin, torktumlare samt underskåp som 
täcks av bänkskiva, där du enkelt kan sortera din tvätt.
Golvet har samma klinker som badrummet och 
väggarna är målade i ljus kulör.

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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Vedum Free Elsa
Tvättställ i porslin. Vitt underskåp, 
utdragslådor med dämpning. 

Spegel med ledbelysning
Märke ej klart, så detta är en 
inspirationsbild.

Duschhörna 
90 x 90 cm, klarglas, 
200 cm hög

Duschhörna 
90 x 90 cm, frostat glas 
Pris 1 000 kr

Gustavsberg Nautic 1500
Toalettstol med mjuk sits och Hygienic 
Flush som underlättar renhållning.

Gustavsberg Nautic Round
Duschset med takdusch och handdusch – 
vårt val i  badrum på övervåning för kv A, 
B och C och i sutterängplan för kv D. 
Finns som tillval på entréplan.

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

BADRUM

Gustavsberg Nya Nautic
Tvättställsblandare

Gustavsberg Nautic 
Duschset med handdusch i 
badrum på entréplan

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL
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Pax Salsa handdukstork
Kromad, eluppvärmd med timer. 
54 x 70 cm

Toalettpappershållare
Borstat stål.

Handdukshängare
Borstat stål.

KAKEL

Kakel matt 30 x 60 cm
Vitt, matt. Rak sättning.
Pris 225 kr/m2

Kakel blankt 30 x 60 cm
Vitt, blankt. Rak sättning.

Klinker 10 x 10 cm
Grå. Rak sättning.

Klinker 10 x 10 cm 
1. Ljusgrå, 2. Svart, 3. Vit
Pris 1 500 kr

KLINKER

3

1

2

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

Vedum Elsa överskåp
Slät vit lucka.
Vedum Viva
Beslag 192 mm, rostfri

BÄNKSKIVA

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

Vedum Chicago 
Laminatskiva
Concrete Dark

Välj fritt på vedum.se
Laminatskiva
Pris enligt offert
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GOLV,
VÄGGAR & 
FÖRVARING

VILKEN HARMONI
Huset präglas av naturliga material som ekparkett, fönsternischer i sten, klinker i hall och 
väggarna är ljust målade. Genomtänkt planlösning med generösa ytor för såväl matlagning 
som umgänge. Takhöjd på 2,70 och fönster i flera väderstreck skapar en härlig rymd och ger 
en inbjudande känsla. 

Inspirationsbild
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PARKETT

Väggfärg 
NCS S 1002-Y

Innerdörr vit slät
Lättviktsdörr. Vita karmar.

DÖRRAR

Innerdörr vit massiv 
Ramdörr med 1-spegel. 
Vita karmar. 
Pris 1 650 kr per dörr

Klinker 20 x 20 cm
Grå. Rak sättning.

Klinker  20 x 20 cm 
1 Ljusgrå. 2 Svart.
Pris 1 500 kr

KLINKER

1

2

Annat golv
Pris enligt offert

Ekparkett 3-stav
Ek, Mattlack

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÄGGAR

Fönsterbänkar – natursten 
Azul kalksten.

FÖNSTERBÄNKAR

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

VÅRT
VAL

Ytterdörr svart
Märke ej klart, så detta är en inspirationsbild.

VÅRT
VAL
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FÖRVARING

Vedum förvaring med skjutdörrar
Vit. Hyllplan, stång och trådback 
enligt bofaktablad.

Vedum förvaring med skjutdörrar
Spegelglas. Pris enligt offert.

Hur vill du ha din garderob eller klädkammare? Alternativen är många och valet är upp 
till dig. På ditt bofaktablad framgår vilken typ av förvaring som ingår i just din bostad. 

För dig som har klädkammare ingår en vit hylla med klädstång som sätts upp med 
sparringskenor. Detta system kan enkelt byggas ut för att passa dina behov.

Inredning linneskåp 
i förvaring med skjutdörr
3 hyllplan och 3 trådbackar.
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FLER 
MÖJLIGHETER

DET LILLA EXTRA
När du vill ge din bostad det lilla extra – braskamin för sköna höstkvällar eller ett härligt 
uterum som förlänger sommaren. Tillsammans med våra inredare har du chansen att 
skapa just din hemkänsla. 

Vi önskar dig stort lycka till med ditt kommande boende.
Tillsammans skapar vi hem att trivas i / Eyra Bostad

Inspirationsbild
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VAD INGÅR I PRISET?
I priset för din bostad ingår produkter som 
vi benämnt ”Vårt val” i denna katalog. 
”Vårt val” representerar produkter och 
inredningsdetaljer av hög kvalitet och 
god formgivning. Vill du att din bostad 
ska vara utrustad på annat sätt, kan du 
välja andra alternativ i denna katalog, 
mot ett pristillägg. De priser som anges i 
katalogen avser det pristillägg som krävs 
för att ersätta ”Vårt val” med ditt val. 
Priset inkluderar kostnader för material 
och arbete, projektering, installation och 
provning samt moms. 

BESTÄLLNING AV INREDNING
Efter ditt möte med Tida och Elon, sam-
manställer vi dina inredningsval och skick-
ar ett beställningsunderlag. Vi ber dig att 
noga kontrollera att sammanställningen 
överensstämmer med dina val. Är allt i 
sin ordning, undertecknar du beställning-
sunderlaget och returnerar det till Tida. 
När sista beställningsdatum passerat, kan 
inga ändringar eller nya beställningar 

göras. Om du väljer att inte gör några 
egna val, inreds din bostad med ”Vårt 
val”. Beställning av tillval är bindande.

BETALNING
Fakturering av tillvalen kommer att ske 
ca 30 dagar innan inflyttning. Vid nyckel-
utlämning ska du kunna visa kvitto på 
slutbetalda tillval.

VAD HÄNDER OM KÖPET INTE FULLFÖLJS? 
Skulle du av någon anledning inte fullfölja 
köpet av din bostadsrätt kan du bli fullt 
betalningsskyldig för beställda tillval.
Om Eyra finner möjlighet att avbeställa 
gjorda tillval i samband med avbokning 
av bostadsrätt tillkommer en administrativ  
avgift på 3 000 kr inkl moms.

BESIKTNING
Innan du tillträder din bostad, träffas du 
och representanter för Eyra Bostad 
för besiktning av ditt nya hem. 

GARANTIER
Oavsett om du gör egna tillval eller håller 
dig till ”Vårt val”, har du samma garantier.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
Eyra Bostad reserverar sig för modell-, 
färg- och materialbyten, förseningar från 
leverantörer samt för eventuella prishöj-
ningar. Vid eventuellt byte av vitvara, 
ersätter vi maskinen med en annan av 
likvärdig eller bättre kvalitet, utan före-
gående avisering.

Eyra Bostad reserverar sig för tryckfel i text 
och bild samt eventuella färgavvikelser i 
förhållande till verkligheten. Illustrerade 
bilder av projektet kan avvika avseende 
utförande och innehåll. Miljöbilder är att 
betrakta som inspirationsbilder och kan 
avvika från möjliga inredningsval. 

BRA ATT KÄNNA TILL

Uppdaterad 221206


