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Tänk På! 
Samtliga bilder i denna broschyr är inspirationsbilder. Bild sid. 8 och 18 är 3-D bilder på kök i en  
lägenhetstyp.
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VÄLKOMMEN att titta
in i din nya bostad

TILLVALSPROCESSEN
Hållbart & genomtänkt

Vår ambition är att skapa bostäder med genomgående hög kvalitet, både i planlösning och materialval. 
Våra bostäder ritas med omsorg utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
Att bygga hållbart över tid innebär att ta hänsyn till både bostadens utformning och miljö, det skall vara 
tilltalande och funktionellt. 

Huset är byggt med platsbyggd betongstomme och utfackningsväggar. Taket får äkta tegelpannor som 
är ett mycket hållbart och vackert material. Fasaden kläs med träpanel som målas. Panelen monteras utan 
delningsbleck vilket ger ett påkostat och enhetligt uttryck. 
 
På insidan återfinns de naturliga och hållbara materialen genom till exempel fönsterbänkar av kalksten, 
ekparkett i alla utrymmen förutom de mest utsatta som får granitkeramik.

Originalinredning med hög standard 
 
Vi har lagt stor vikt på inredning och skapat en bra standard från start. Vi vill att du som kund skall känna dig 
nöjd med ditt köp av bostad utan att göra något mer. Om du skulle vilja sätta än mer personlig prägel på 
ditt boende är du välkommen att göra ändringar genom tillval.

Tillval 
 
I denna broschyr presenteras vårt tillvalsprogram som är speciellt framtaget av vår Inhouse Arkitekt för att 
på bästa sätt passa med våra bostäder i BRF Spinnaren.

Ändringarna kan bara erbjudas i ett tidigt och begränsat skede och en merkostnad tillkommer. Val av tillval 
utanför tillvalsprogrammet är ej möjligt. Alla varor har 2 års produktgaranti. 
 
Vårt utbud är varierat men begränsat av praktiska skäl. Tänk på att produkter kan ändra beteckning och/el-
ler utgå helt, därför kan ändringar ske framöver som vi ej har möjlighet att avisera i förväg.

Besök hos leverantörer 

Vissa tillval  såsom kakel/klinker är svåra att göra utan att se och känna på produkten i verkligheten. Därför 
har du möjligheten att göra tillval på kakel/klinker på plats hos leverantören i deras utställning.

Tänk på att

Den inredning i bostaden som inte ändras genom ett aktivt val av tillval utförs enligt originalstandard. 

Begränsningar av tillval

Val av tillval och ändringar utöver vad som erbjuds i tillvalsprogrammet är inte möjligt. Orsaken till detta är 
risken med produktionsstörningar vilket kan medföra förseningar och senarelägga inflyttning för din del. 
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Inför tillvalsmötet

Vi har valt att arbeta med personliga träffar. Detta för att vi tror att vi kan ge den bästa informationen genom  
det fysiska mötet med dig. Förhoppningsvis så känner du trygghet med detta upplägg och att dina frågor 
besvaras på ett tillfredsställande sätt.

Vi kommer kontakta dig för ett möte, som vi beräknar tar mellan 1-2 tim. Vid mötet går vi igenom tillvals-
programmet och kostnader för eventuella tillval. Förhoppningen är att du är väl förbered inför mötet, där du 
har hunnit kika igenom programmet (denna broschyr) tillsammans med prislistan. 

Val av kakel/klinker görs i butiken hos leverantören och för att processen skall vara smidig är det bra om du 
hunnit välja kakel/klinker innan du kommer till oss på tillvalsmötet. Om du har klart kakel/klinker i wc/dusch 
blir de övriga valen enklare. På tillvalsmötet kan vi även färdigställa en beställning med pris på helheten. 

Vid osäkerhet finns möjligheten att telefonledes ändra men detta är bara möjligt före påskrivet avtal. Efter att 
avtalet är påskrivet går det EJ att ändra något i avtalet. 

Vid val av stenskiva i kök måste en offert upprättas vilket kan ta lite tid. I detta fall kan vi förbereda inred-
ningsavtalet men färdigställa avtalet vid ett senare tillfälle, när vi fått in offerten, efter att du godkänt den.

Inredningsavtal

Vid tillvalsmötet upprättas ett inredningsavtal där alla dina eventuella tillval specificeras. Inredningsavtalet är 
bindande och i det framgår vad du beställt samt den totala kostnaden för alla tillval. Om du är väl  
förberedd inför tillvalsmötet kan avtalet vara klart i samband med detta möte. 

Priser

Samtliga priser i den bifogade prislistan är mellanskillnad mellan standardutförande och tillval samt inklusive 
arbete. Ibland kan ett påslag av arbetskostnad vara nödvändig och det beror på vilket tillval du väljer. Vi 
beräknar samtliga kostnader för dig. Det är inte möjligt att göra frånval och få tillbaka kostnaden för detta. 
Tänk på att avdragna priser inte överensstämmer med konsumentpriser då våra kostnader för varor baseras 
på större mängder.

Stopptid-Viktigt! 
 
Är det datum då alla val skall vara genomförda och avtalet påskrivet. Det är inte möjligt att göra beställ-
ningar, ändringar eller kompletteringar efter stopptidens utgång. Är inte beställningen gjord innan, inreds 
bostaden enligt originalinredningen. Detta är viktigt för att materialbeställningar och leveranser skall kunna 
ske i tid utan produktionsstörningar. 

Betalningsvillkor

Du betalar 25 % vid beställningen med 1 månads förfallodatum efter stopptidens utgång och resterande 
75% senast dagen före inflyttning. Avtalet är gällande kontraktshandling. 

Reservationer
Studor reserverar sig för leveranshinder 
samt modell-, färg- och materialbyten 

samt för eventuella prishöjningar.
Om en vara utgår ur sortimentet eller 
att tillverkare ändrat utformning och 
modellbeteckning ersätts varan med 

en likvärdig eller bättre, utan  
föregående avisering.

Broschyrmaterialet är ingen kontrakts-
handling och tryckfel kan förekomma. 

Studor förbehåller sig rätten till  
ändringar.

Bilder i broschyren är inspirationsbilder 
och kan avvika från bostadens 

 utformning och möjliga inredningsval.
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VÅRAKÖK 
LUCKOR-HANDTAG-BÄNKSKIVOR-DISBÄNK-

BLANDARE-ÖVRIGT

Köket är bostadens absolut mest använda plats, där alla samlas och umgås. Det skall vara funktionellt, ljust 
och rymligt.  

Planlösningen för köken i BRF Spinnaren är flexibel med flera möjligheter till möblering. Du kanske har  
gäster och då är det bra att kunna stuva om i möbleringen utan att tappa funktionen. 

Köken är planerade för att passa till förutsättningarna för de olika lägenhetstyperna. Vissa kök har en köksö 
som standard, andra har en sektion bänkskåp intill matplatsen som standard. Frysskåp och kylskåp fungerar, 
i de flesta fall som rumsavdelare vilket skapar en luftig och spännande planlösning. Med andra ord, vi har 
varierat köken för att optimera användningen och förvaringen.

Vi är glada över att kunna presentera en hög standard av ditt kök. Det är viktigt för dig som kund att känna 
att du gjort ett bra köp utan att behöva göra tillval. Genom att göra tillval kan du däremot få den personliga 
prägeln som är så viktig för att ditt nya hem skall kännas, just personligt. 

Köket är det område i ditt nya hem som du, genom olika tillval, kan påverka mest av alla rum och ytor.

Vi har redan från början planerat ett kök som skall kännas rätt på alla sätt, med en genomtänkt planlösning 
som är grunden för trivsel. Till detta så finns spotlight i kök som standard samt en rad detaljer såsom skiva 
istället för kakel som stänkskydd som för övrigt är det absolut senaste modet på marknaden just nu. Detta gör 
ytan bakom diskbänk lättskött. Köket får ett stilrent och enhetligt uttryck då stänkskyddet och arbetsbänken 
kommer i samma material och stil.

I detta projekt har vi flera olika kökstyper beroende av vilken lägenhetstyp/storlek du valt. Vi lovar att det 
alltid finns en extrakvalitet i varje kökstyp. Utöver detta så kan du alltid välja din personliga prägel på kulör 
eller modell.

Vad ingår 

Spotlight i tak i kök, hall och badrum. Köksluckan är av målad MDF, 16 mm tjock. Frisidor, passbitar, passlis-
ter, takanslutning samt sockel följer vald lucka och kulör. Under väggskåpen monteras utanpåliggande spot-
lights. Handtagsmodell Cikoria 128, rostfri. Laminatbänk Chromix Silver, 30 mm och stänkpanel av samma 
modell, 12 mm tjock ingår. Vissa lägenheter får en köksö som standard och andra lägenheter får separata 
bänkskåp för extra utrymme på grund av snedtak i köksdelen. Se gärna köksritningen för mer information om 
hur mycket utrustning som ingår i ditt köp av lägenhet..

Värt att veta

Vedum delar upp kulörer i standard (STD), bas (BAS) och accent (ACC). Standard ingår i ditt kök. Bas 
och accent har olika kulörtillägg. Oavsett vilket har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Vedum 
använder miljövänliga färger utan kadmium och bly. Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på 
svarta och mörka kulörer.

DINTRIVSEL

ORIGINALINREDNING
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ORIGINALINREDNING 
kök-luckmodeller

TILLVAL 
luckor-baskulör, prisgrupp1

Maja-standard
Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt 
rundad kant. F20 VIT NCS S 0500-N 

Agnes-tillval
Målad lucka av 16 mm MDF-board med frästa 
spår,  finns i flera kulörer 

Moa-tillval
Målad lucka av 19 mm MDF-board med svagt 
rundad kant., finns i flera kulörer 

F44 GRÅ NCS S 3000-N

F49 BETONGGRÅ NCS S 5502-Y

F58 VARMGRÅ NCS S 2502-Y

F79 SANDBEIGE NCS S 4005-Y20R 

TILLVAL 
luckor-accentkulör-prisgrupp2

F59 ANTRACITGRÅ NCS S 6500-N

F78 MELLANGRÅ NCS S 4500-N

F82 ÅSKBLÅ NCS S 6010-R90B 

F84 SKOGSGRÖN NCS S 6005-G20Y

F87 HAVREGUL NCS S 3020-Y20R

F88 LINNEBEIGE NCS S 2005-Y20R

F89 DIMGRÖN NCS S 4005-G80Y

TILLVAL 
luckor-modeller-visas i olika kulörer

Tänk på!
Vid val av kulör följer sockel, ljusrampslist, 
dekorsidor, passlist, takanslutning, passbitar och 
ventilationsgaller luckans färg. 

Frontanpassning
Ingår alltid vid val av trälucka. Frontanpassning 
finns att få i ek, valnöt, ask och svart. 

Vid val av kulör F49 Betonggrå, F59 Antracit-
grå, F70 Svart, F78 Mellangrå, F82 Åskblå, 
F84 Skogsgrön kan man välja att få frontan-
passning i svart kulör.

Trälucka
Vid val av trälucka följer sockel, ljusrampslist, 
dekorsidor, frontanpassning, takanslutning, 
passbitar och ventilationsgaller luckans färg. 
Frontanpassning ingår.

Prisgrupper
Kulörerna är indelade i två olika prisgrupper, 
en Baskulörgrupp och en Accentkulörgrupp.
Kulörprov i tryckt form avviker från den målade.

Vårt 
Inredningsval

F44 GRÅ NCS S 3000-N 
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ORIGINALINREDNING 
kök-luckor

TILLVAL 
kök-luckor

Alice-tillval
Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst 
profil. Vitrinluckor med spröjs och klarglas. Finns i 
flera kulörer 

Edit-tillval
Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst 
profil. Vitrinluckor med spröjs och klarglas. Finns i 
flera kulörer 

Molly-tillval
Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en 2 mm 
massiv mjukt rundad träkant runt hela luckan. Finns 
i Ek vitpigmenterad eller Ek natur. Vitrinlucka med 
klarglas 

Liv-tillval
Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en 
överfanerad 3 mm massiv träkant runt hela 
luckan. Vitrinlucka med klarglas ORIGINALINREDNING 

kök-handtag

31217 (Cikoria) 

Vårt 
Inredningsval
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1. 31030 Nejlika svart cc 128 
 
 

2. 31010 Konvalj svart cc 160 
 
 

3. 31009 Konvalj Mässing cc 160 
 
 

4. 31008 Konvalj Rostfritt cc 160 
 
 

5. 31203 Akleja Ob. mässing cc 128 
 
 

6. 31085 Viva Rostfritt cc 128 
 
 

7. 31064 Viva Rostfritt cc 192 
 
 

8. 31081 Blinka Rosfritt cc 128 
 
 
 

9. 31329  Tistel rostfritt, 31127 Tistel svart, 31 128 Tistel 
Antik Mässing, 20 mm 
 
 

10.  31161 Anemon Krom, 31148 Anemon  rostfri, 31160 
Anemon svart, 30 mm

1. 31035 Akleja Läder svart/krom cc 128 
 
 

2. 31036 Akleja Läder Brun/krom cc 128 
 
 

3. 31040 Tistel Svart cc128 
 
 

4. 31041 Tistel Antik mässing cc128 
 
 

5. 31042 Tistel  Rostfrittcc 128 
 
 

6. 31044 Tistel Svart cc 224 
 
 

7. 31045 Tistel Antik Mässing cc 224 
 
 

8. 31046 Tistel Rostfritt cc 224 
 
 

9. 31221 Havtorn Svart Lättrad cc160 
 
 

10. 31222 Havtorn Rostfritt Lättrad cc160 
 
 

11. 31223 Havtorn Mässing Lättrad cc160

1. 31006 Allium Rostfri cc 128 
 
 

2. 31018 Anemon Rostfri cc 128 
 
 

3. 31014 Anemon Krom cc 128 
 
 

4. 31019 Anemon svart cc 128 
 
 

5. 31031 Tagetes Rostfri cc128 
 
 

6. 31078 Tagetes Matt Krom cc 128 
 
 

7. 31217 Cikoria Rostfritt cc 128 
 
 

8. 31219 Cikoria Krom cc 128 
 
 

9. 31202 Akleja Krom cc 128 
 
 

10. 31114 Havtorn svart, 31115 Rostfritt,  
31116 Mässing 10 mm 
 
 
 

11. 31133 Anemon Krom, 31134 Anemon  
rostfri, 31136 Anemon svart, 10 mm 

TILLVAL 
kök-handtag

Hög Standard
Spotlight i tak
Fullutdragslådor
Köksöar i vissa lägenheter
Högt i tak
Stora fönsterpartier
Kalkstensbänkar i fönsternisch
Välkända märken
Generöst med bänkyta
Flexibla ytor
Fönster mot sydväst 
Granitkeramik  
Helkaklad wc/dusch

Prisgrupp 1 Prisgrupp 2

Prisgrupp 3

Push to open istället för handtag på väggskåp
Denna finns att välja på till väggskåpen. Då kommer bänkskåpen automatiskt 
med standardhandtag om det inte görs ett medvetet val på annat handtag. 
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ORIGINALINREDNING 
kök-bänkskiva-laminat-30mm
Leverantör-Vedum
Skivor i laminat är prisvärda, slitstarka, stöt-, rep- och värmetåliga 
och enkla att sköta. Bänkskivor i högtryckslaminat är motståndskraf-
tigt mot repor och slag, med hygienisk och lättrengjord yta. Mörka 
och/eller högblanka ytor är naturligtvis känsliga. Samtliga laminat
går även att få som stänkskydd, se nästa uppslag. Framkanten är 
rak.

TILLVAL 
kök-bänkskiva-laminat

9483F Ferro Grafite 9478F Marfil Antico 9477F Marfil Cream 7505D Platinum Grey Twist

7487D Zeus Silver 6945F Virrvarr Antracit 6943F Virrvarr Silver 6001 Ceramic Antracite

4371D Dark Mountain Oak 3018 Kings Marble Green 3017 Marmo Roma 3016 Cento

5002 Chromix Silver

3010 Chicago Concrete Dark 3008 Urban Style 3006 Carrara Marble 2910 Sidenmatt Ljusgrå

2909 Sidenmatt Grafitgrå 2907 Sidenmatt Mellangrå 2905 Sidenmatt Kosmiskgrå 2904 Sidenmatt Glaciärvit

Vårt 
Inredningsval

Tänk På! 
Att välja samma utförande till stänkskyddet som till 
köksbänken. 
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TILLVAL 
kök-bänkskiva-natursten-20-30mm

Bohus Grå-blank Bohus Grå-matt Nero Afrika Grå-blank Nero Afrika Grå-matt

Nero Assoluto matt Silver Galaxy Steel Grey-blank

Leverantör-Vedum
Natursten är ett material som bryts i stora block, sågas i skivor och behandlas. Avvikelser 
i nyans, mönster och ytstruktur förekommer, vilket gör varje skiva unik. Bänkskivor i natur-
sten är slitstarka och enkla att leva med. De kräver minimalt med underhåll och är mycket 
tåliga.  

Tänk På! 
Sten är ett naturligt material och därför finns det naturliga skiftningar i skivorna.  
 

Pris offereras 
separat

Nero Assoluto blank

TILLVAL 
kök-bänkskiva-kompositsten-20-30mm
Leverantör-Vedum
Kompositsten (kvartskomposit) är ett industriellt framställt stenmaterial. Hu-
vudingrediensen är kvarts vilket vibrerats samman med bindemedel och 
färgämnen under vakuum. Kompositstenens egenskaper och utseende kan 
variera mellan olika fabrikat. Slitstarkt, hållbart, och inte poröst. Behöver 
aldrig impregneras och är dessutom enkelt att rengöra och underhålla. 

Frosty Carrina Snowy Ibiza London Grey Coral Clay

Oyster Noble Grey Royal Reef Calypso

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
kök-stänkskydd
Leverantör-Vedum
Stänkskydd av laminat är standard och kan 
väljas i flera utföranden. Du kan välja mellan 
laminat, komposit och natursten, beroende på 
vilket material du föredrar på din arbetsyta. 
Se föregående sidor gällande laminat och 
komposit. 

Tänk På! 
Att välja samma utförande till stänkskyddet 
som till köksbänken, helst i samma beställning 
då det kan förekomma avvikande nyanser vid 
olika beställningar. 

Vårt 
Inredningsval

Pris offereras 
separat

Tjockleken på stänkskydd är 
olika beroende på material.
Laminat 12 mm
Komposit 12-13 mm
Natursten 20 mm
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ORIGINALINREDNING 
kök-diskho

TILLVAL 
kök-diskho

Ho, Intra Horizon

Vårt 
Inredningsval

Leverantör-Intra

Underlimmad i natur eller 
kompositskiva
Underlimning med upp-
fräsning i stenbänkskiva
Lämpar sig enbart för disk-
hoar utan avställningsyta 
och utan blandarhål.

Planlimmad i natur 
eller Kompositskiva

Underlimning i Laminat

Vi rekommenderar!
Vid val av stenskiva eller kompositskiva rekommenderar vi dig att välja diskho 
utan hål för blandare.

Underlimning i Laminat

TILLVAl 
kök-montering av ho till köksbänk

36227
INTRA Omnia 78DF-800 bred

34502
INTRA Frame FR520-600 bred

34631
INTRA Baltic 745D-800 bred

34630
INTRA Baltic 585SH-600 bred

36250
INTRA Omnia 97D(R/L)F

36248
INTRA Omnia 97SH(R/L)F
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ORIGINALINREDNING 
kök-blandare

TILLVAL 
kök-blandare

Vårt 
Inredningsval

ÖVRIGA TILLVAL 
kök-vitrinlucka

Leverantör-Vedum
Luckan levereras med glashyllor. 
Stommen levereras alltid vit och måste väljas med 
kulör om så önskas. Däremot är de fanerade luck-
orna alltid fanerade även inuti skåpet. 

Se sid. 10-13 för vitrinlucka och modell. 
 

ÖVRIGA TILLVAL 
kök-belysningsbotten 
inkl. led

Leverantör-Vedum
Led-belysning för infällnad. Skivan följer val av 
lucka. 
 

Leverantör-hansgrohe
En modern och uppskattad serie blandare som är 
en viktig detalj i ditt nya kök. 

Köksblandaren är den enda blandare vi erbjuder 
i andra material än krom, detta för att köket skall 
kunna kombineras in i minsta detalj där effekten 
blir som störst.

Focus M41 1-grepps köks-
blandare 260, med disk-
maskinsavstängning, 1jet 
RSK: 8227516

FOCUS 
M41

Talis M52 1-grepps köks-
blandare 270, med disk-
maskinsavstängning, 1jet, 
RSK:8227158

Talis M54 270 1-jet, 
Hansgrohe krom 
RSK: 8311323

TALIS M54

TALIS M52

Talis M54 270 1-jet, 
Hansgrohe rostfri 
RSK: 8311325

Talis M54 270 1-jet, 
Hansgrohe svart 
RSK: 8311324
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ÖVRIGA TILLVAL 
kök-bänkskåp med  
utdragslådor

ÖVRIGA TILLVAL 
kök-diskmaskins-lucka

ÖVRIGA TILLVAL 

Källsorteringslåda Ängsö för dig som vill ha det lite enklare. 

Leverantör-Vedum
Vid byte av skåp med luckor till skåp med lådor i hela 
köket. Se ritning för placering av luckor och lådor i 
standardutförandet. 

Tänk På! 
Diskbänkskåp med källsorteringslåda Ängsö och 
3-delad lucka ingår. 

De kök som har köksö som standard får med detta 
tillval, även lådor i köksön där luckor är standard. 

Leverantör-Vedum
Vid byte av bänkskåp med luckor till skåp med DUO 
utdragslådor i hela köket.  

Tänk På! 
Diskbänkskåp med källsorteringslåda Ängsö med 
2-delad lucka ingår. Invändig besticklåda ersätter 
den utvändiga besticklådan. Se bild nedan.

De kök som har köksö som standard får, med detta 
tillval, även DUO- utdragslådor i köksön där luckor är 
standard. 

ÖVRIGA TILLVAL 
kök-bänkskåp med  
duo-utdragslåda

Leverantör-Vedum
Denna finns i tre utföranden, hel lucka, 2-delad 
lucka och 3-delad lucka. På bild syns 2-delad lucka 
(DUO-front) 

Tänk På! 
Denna väljs separat om ni väljer integrerad diskma-
skin. 

ÖVRIGA TILLVAL 
kök-stommar,extra höga

Leverantör-Vedum 

Originalhöjd
Standardhöjden är 2250 mm. Ni har möjligheten att 
välja högre höjd på väggskåpen.  

Tillval
En höjd på 2 388 mm, ger en lägre takanslutning och 
lite mer förvaring i väggskåpen.

 

ORIGINALINREDNING 
källsortering 
Leverantör-Vedum
Källsorteringslåda Sarek bred inklusive avdelare.

Tänk På! 
Alla invändiga lådsidor är vita, ej 
grå som bild till höger.
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Leverantör-Vedum
Luckan Maja , vit är standard
Handtag Cikoria 31217

Vid tillval
Ni kan välja olika kulörer på luckan Maja, se sidan:10-11 för kulörer.  
För handtag se sidan 14-15.

Tänk På! 
Om ni önskar en annan kulör på väggskåpen i tvättstugan kan det vara en fördel 
att även välja samma kulör på kommod och spegelskåp, då blir utrymmet enhetligt i 
sin färgskala. Tänk på att välja handtaget till kommoden.

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
tvätt-luckor & handtag

Leverantör-Vedum
Laminatbänk Kristall 1026D, vit är standard 

Vid tillval!
På sidorna 16-17 kan du se vilka tillval på laminatbänkar. Sten och kvartskomposit finns ej som 
tillval i tvättstugan.

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
tvätt-bänkskiva

TVÄTTSTUGAN 
MÖBLER-VITVAROR

Tvättstugorna i BRF Spinnaren skiljer sig åt något, liksom köken beroende på 
vilken lägenhet och våning det är. Det viktigaste har varit att skapa en funktionell 
och rymlig tvättstuga med utrymme för förvaring och en bra avställningsyta. Se 
ritning för hur just din tvättstuga ser ut.

31217 (Cikoria) 

Vårt 
Inredningsval

Leverantör-BOSCH
Vid tillval
För att underlätta för dig har vi tagit fram paketpriser på några väl utvalda maskiner till din 
tvättstuga.
För utförlig specifikation för respektive produkt hänvisas till Bosch hemsida:
www. https://www.bosch-home.se/ 
 
Tänk på!
Vitvaror byter ofta benämningar och artikelnummer. Detta påverkar ej ditt val i negativ rikt-
ning utan vi ersätter varan med en likvärdig eller bättre. 

ORIGINALINREDNING  
tvätt-vitvaror

Serie | 4
Tvättmaskin, frontmatad, 1200 rpm
WAN242C2SN
Effekt/Förbrukning
• Trumvolym: 55 l
Program
• Specialprogram: Standard kall – 60°C, extra sköljning/ 
stärkning,
Skjortor, Sport, Jeans, Mix, Allergi+, Ylle, Fintvätt/Siden
• SpeedPerfect: helt rent på upp till 65% kortare tid.
• Touch Control-knappar: Färdig, Start/Paus för påfyllning,  
Temperatur, VarioSpeed, Förtvätt, centrifugering,  
Water & Rinse Plus/sköljstopp. Användning/Säkerhet
• Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt  
även efter att maskinen har startats.
• Stor display för temperatur, centrifugeringshastighet
• Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
• 3D-AquaSpar-system
• AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
• Skumavkänning
• Obalanskontroll

 

Serie | 4
Värmepumpstumlare
WTH85VC8SN
Effekt/Förbrukning
• Kapacitet: 8 kg
• Typ av torktumlare: Kondensator
• Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
• Årlig energiförbrukning 236 kWh kWh, baserad på 160 
torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv 
 maskin
• Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
Program
• Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt,  
Tidsprogram kallt, Sport, Dunprogram, Snabb 40’, Skjortor
Användning/Säkerhet
• Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkelskydd,  
Programlängd, 24 h startfördröjning
• EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
• AutoDry: elektronisk fuktavkänning
• Ett vred för alla program

• LED-displaySensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål 
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Serie | 6
Tvättmaskin, frontmatad, 1400 rpm
WAU28SB9SN
Effekt/Förbrukning
• Energiklass¹: C
• Energi² / Vatten³: 66 kWh / 44 liter
• Kapacitet: 9 kg
• Centrifugering/minut**: 400 - 1400 U/min
• Ljudnivå: 72 dB (A) re 1 pW

 

TILLVAL - PAKET 1 
tvätt-tvättmaskin & torktumlare

Serie | 6
Värmepumpstumlare
WTW85B49SN
Förbrukning och prestanda
• Kapacitet: 9 kg
• Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
• Årlig energiförbrukning 259 kWh kWh, baserad på 160 
torkcykler för
standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin
• Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW

 

TILLVAL - PAKET 2 
tvätt-tvättmaskin & torktumlare

Serie | 4
Tvättmaskin, frontmatad, 1400 rpm
WAN280L2SN
Effekt/Förbrukning
• Energiklass¹: D
• Energi² / Vatten³: 69 kWh / 45 liter
• Kapacitet: 7 kg
• Centrifugering/minut**: 400 - 1400 U/min

• Ljudnivå: 75 dB (A) re 1 pW 

Serie | 4
Värmepumpstumlare
WTH85V8PSN
Effekt/Förbrukning
• Kapacitet: 8 kg
• Energieffektivitetsklass: A++ (på en skala från A+++ 
till D)

• Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW 

KÖKSMASKINER 
VITVAROR
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ORIGINALINREDNING 
kök-vitvaror

Serie | 4
Induktionshäll, Svart
PIE645BB1E
Komfort
• TouchSelect-styrning: snabbt och enkelt val av 
effektnivå
• PowerBoost-funktion för alla kokzoner
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
• TopControl funktionsdisplay
• ReStart-funktion
• QuickStart-funktion

Serie | 2
Utdragbar fläkt, Silver metallic
DFM064W52
Användning / Effekt
• Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
• Max. luftflöde: 388 m³/h vid frånluft enligt 
DIN/EN 61591
• 3 hastigheter

Serie | 2
Inbyggnadsugn, Vit
HBF010BV1S
Ugnstyp / Ugnsfunktioner
• 5 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/un-
dervärme, varmluftgrill
• Temperaturintervall 50 °C - 270 °C
• Volym: 66 l
Komfort
• Extrastort ugnsutrymme i emalj
• Snabbstart
• Halogenbelysning
• Invändig helglaslucka
• Kan kompletteras med teleskopskenor som 
finns som tillbehörSerie | 2

Underbyggd diskmaskin, vit
SMU2HTW64S
Förbrukning och prestanda
• Startfördröjning: 1 - 24 timmar
Program och specialfunktioner
• 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 
65°, Silence, Favourite
• 4 specialfunktioner: Home Connect, 
Extra Dry, Half Load,
SpeedPerfectPlus
• Home Connect för trådlös styrning via  
Home Connect-appen på din smartphone 
eller surfplatta
• Silence on demand (via app)

Serie | 6
Inbyggnadsmikro
BFL524MW0
• Inbyggnadsmikro
Mikrotyp och värmefunktioner
• Volym: 20 l
• Max. effekt: 800 W; 5 effektlägen: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 800 W
• Memory-funktion, AutoPilot, 7 st

Serie | 4
Kylskåp, Vit
KSV36UWEP
Förbrukning
Design
• Dörrar i vit, sidoväggar i vit
• Vertikalt handtag plast
• LED-belysning
Komfort och säkerhet
• Elektronisk temperaturstyrning
• FreshSense: jämn temperatur genom 
intelligent sensorteknologi
• SuperCooling-teknik med automatisk 
återställning, extra snabb kylning
av matvaror

Serie | 4
Frysskåp, Vit
GSN36VWFV Serie | 4

Kombinerad kyl/frys, Vit
KGV362WEAS
Förbrukning
Design
• Dörrar i vit, sidoväggar i vit
• Integrerat vertikalt handtag
• LED-belysning i kyldelen
Komfort och säkerhet
• Elektronisk temperaturstyrning
• Superinfrysning
• Automatisk avfrostning i kyldel

Vårt 
Inredningsval

TILLVAL 
kök - vitvaror - paket1

Serie | 6
Induktionshäll, Svart
PIE631FB1E
Design
• FacettDesign
Komfort
• 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
• DirectSelect-styrning: snabbt och  
enkelt val av effektnivå
• TopControl funktionsdisplay
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
• QuickStart-funktion
• ReStart-funktion
Placering, typ och effekt

Serie | 4
Utdragbar fläkt, Silver metallic
DFS067A51
Variant
• 60 cm
• silvermetallic
• För montering i ett 60 cm brett väggskåp
• För frånluft eller kolfilterdrift
• Vid recirkulation skall ett kolfilter  
startset eller CleanAir filter användas.
Kan köpas som extra tilbehör.

 

Serie | 6
Inbyggnadsugn, Rostfritt stål
HBT517CS0S
Ugnstyp / Ugnsfunktioner
• Volym: 71 l
• 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus,  
över-/undervärme, varmluftgrill, stor
variogrill, pizzaläge, separat undervärme
• Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
• Stektermometer
• Snabbstart

Serie | 4
Kylskåp, inox-easyclean
KSV36FIEP
Förbrukning
• Energiklass: E
• Nettovolym kyl: 346 l
• Årlig energiförbrukning: 116
• Ljudeffekt: 39 dB
Design
• Dörrar i rostfritt stål med  
EasyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF
07127)
• Vertikalt handtag aluminum
• LED-belysning

Serie | 4
Frysskåp, inox-easyclean
GSN36VIFV
Förbrukning
• Energiklass: F
• Nettovolym frys: 242 l
• Årlig energiförbrukning: 294
• Ljudeffekt: 39 dB
Design
• Dörrar i rostfritt stål med  
EasyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF
07127)
• Vertikalt handtag aluminum

SSerie | 6
Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål
BFL524MS0
Mikrotyp och värmefunktioner
• Volym: 20 l
• Max. effekt: 800 W; 5 effektlägen:  
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
• Memory-funktion, AutoPilot, 7 st -  
Varje rätt blir en succé med
förinställda automatiska program.
• 4 upptiningsprogram och 3  
matlagningsprogram
• Memory-funktion (1 st)

Serie | 2
Underbyggd diskmaskin, 
rostfritt stål
SMU2HVS20E
Förbrukning och prestanda
• Startfördröjning: 1 - 24 timmar
• Energiklass¹: E
• Energi² / Vatten³: 94 kWh /  
9.5 liter
• Kapacitet: 13 standardkuvert
• Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
Program och specialfunktioner

Serie | 4
Kombinerad kyl/ 
frys, inox-easyclean
KGV36VIEAS
Förbrukning
• Energiklass: E
• Nettovolym kyl: 214 l
• Nettovolym frys: 94 l
• Årlig energiförbrukning: 233
• Ljudeffekt: 39 dB
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Serie | 4
Utdragbar fläkt, Silver metallic
DFS067A51
Variant
• 60 cm
• silvermetallic
• För montering i ett 60 cm brett väggskåp
• För frånluft eller kolfilterdrift
• Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller 
CleanAir filter användas.
Kan köpas som extra tilbehör.

TILLVAL 
kök - vitvaror - paket 2

Serie | 8
Induktionshäll, Svart
PXE675DE4E
Komfort
• 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
• Mer flexibel matlaging med flexInduction
• DirectSelect Premium touch control -
styrning: snabbt och enkelt val av
effektnivå
• 17 effektlägen
• ReStart-funktion
• QuickStart-funktion
Professionellt utrustad

Serie | 8
Inbyggnadsugn, Rostfritt stål
HBG672BS1
Ugnstyp / Ugnsfunktioner
• Volym: 71 l
• 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, 
över-/undervärme, över-/
undervärme eco, varmluftgrill, stor 
variogrill, pizzaläge, upptining
• Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
• Flexibel matlagningshjälp med bak- och 
matlagningsprogram
• Temperaturförslag, optisk temperaturkontroll,  
visar aktuell ugnstemperatur, sabbatläge, AutoPilot, 
10

Serie | 8
Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål
BFL634GS1
Mikrotyp och värmefunktioner
• Max. effekt: 900 W; 5 effektlägen:  
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
• Volym: 21 l

Serie | 4 
Kombinerad kyl/frys, inox-
easyclean
KGN367IDP
Förbrukning
• Nettovolym kyl: 237 l
• Nettovolym frys: 89 l
• Årlig energiförbrukning: 191
• Ljudeffekt: 36 dB

Serie | 6
Kylskåp, inox-easyclean
KSV36AIDP
Förbrukning
• Energiklass: D
• Nettovolym kyl: 346 l
• Årlig energiförbrukning: 93
• Ljudeffekt: 39 dB

Serie | 6
Frysskåp, inox-easyclean
GSN36AIDP
Förbrukning
• Energiklass: D
• Nettovolym frys: 242 l
• Årlig energiförbrukning: 183
• Ljudeffekt: 38 dB

Serie | 4
Underbyggd diskmaskin, rostfritt/
silver
SMU4ECI15S
Förbrukning och prestanda
• Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
• Energiklass¹: C
• Energi² / Vatten³: 74 kWh / 9.5 liter
• Kapacitet: 13 standardkuvert
• Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Kombinerad kyl/frys
finns i 2 rok, entréplan

TILLVAL 
kök - vitvaror - extra tillval

Serie | 4
Helintegrerad diskmaskin
SMV4HTX33E
Förbrukning och prestanda
• Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
• Ljudnivå (Quick L): 44(A) re 1 pW
• Energiklass¹: D
• Energi² / Vatten³: 82 kWh / 9.5 liter
• Kapacitet: 12 standardkuvert

Serie | 6
Helintegrerad diskmaskin
SMV6ZCX07E
Förbrukning och prestanda
• Ljudnivå (Snabb): 40 dB(A) re 1 pW
• Energiklass¹: C
• Energi² / Vatten³: 75 kWh / 9.5 liter
• Kapacitet: 14 standardkuvert
• Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW

Tänk På! 
Lucka till integrerad diskmaskin måste väljas separat.
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FÖRVARING 
GARDEROBER

ORIGINALINREDNING 
förvaring-garderober

Vårt 
Inredningsval

Leverantör-Vedum 

Garderob med hylla & klädstång med vit lucka 
samt linneskåp med hyllor är standard. 4 hyllplan 
och 3 trådbackar ingår i ett linneskåp 

Se ritning för placering och antal. 

TILLVAL 
förvaring-garderober
Leverantör-Vedum
Ni kan byta inrede och/eller lägga till garderober. Se ritning för möjliga placeringar.  
Kulörval och handtagstillval är ej möjlig på garderober. Garderoberna finns i 400 eller 600 bredd. 

1) Byte av inrede i garderob, se nedan
2) Tillkommande garderob kan väljas enligt nedan. I detta fall ställs de extra garderoberna lösa i  
lägenheten. 

Tänk på!
Om ni beställer extragarderob är det viktigt att ange skåpsbredd och placering i beställningen.

Garderob med 3 Trådbackar 
& 4 hyllor

Garderob med 5 hyllorGarderob med 1 stång & 
1 hylla

31217 (Cikoria) 
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DUSCH&TVÄTT 
WC-HANDDUKSTORK-KOMMOD-SPEGELSKÅP-

DUSCHVÄGGAR

ORIGINALINREDNING 
wc/dusch-handdukstork-kommod & spegelskåp

Wc-stol, golvstående, 
Ifö Spira 6260

Vårt 
Inredningsval

TILLVAL 
wc/dusch-kommod och spegelskåp

Leverantör-Ifö och Cabine
Till Wc/dusch har valts en serie produkter som 
är stilrena och passar dagens förväntningar och 
krav. Grundstandarden går i ljusa, grå skalor för 
att tilltala de flesta smaker.

Cabinex handdukstork

Cabinex spegelskåp med belysning 
och kommod med porslinshandfat 

Leverantör-Vedum
Spegelskåp med belysning Nittorp Led, passar till 
tillvalskommoden och ingår i paketet. 

Dubbelsidiga spegelluckor. Bredd 600 mm.  
Två lösa glashyllor och dämpad stängning ingår. 
Levereras monterad.
Bredd i mm: 600
Höjd i mm: 640
Djup i mm: 150. Denna produkt finns att få i samma 
kulörer som kommoder.  
Tänk på!
Lägenhet med 4 rok har ett extra wc som är inrett med 
porslinshandfat och spegel på vägg.
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Duschvägg INR ARC 12

TILLVAL 
wc/dusch

Vårt 
Inredningsval

ORIGINALINREDNING 
wc/dusch-tvättställ-blandare

Leverantör-hansgrohe
Badrumsblandare från hansgrohe låter dig inte bara 
välja bland prisbelönad design. Du får även produk-
ter som uppfyller högsta krav på kvalitet och använ-
darkomfort.

Vårt 
Inredningsval

Logis

Logis 1-grepps tvättställsblandare 100 
CoolStart utan bottenventi

RSK 8227592

Paket Mezzo-Maja Paket ZonePaket Mezzo-Thea

Leverantör-Vedum
Vi har tagit fram 3 st. paket med kommod, handfat och spegelskåp  samt med 
belysning ovan spegelskåp. Modellerna går att välja i kulörer enligt nedan.

630 mm bred.  440 djup. Målad 
16 mm fukttrög. MDF-board med 
rundad kant. Finns i vitt och angivna 
standardkulörer. . Fullutdragslådor 
med dämpning. Mezzo med hel-
täckande fronter.

630 mm bred. 440 djup. . Må-
lad 22 mm MDF-board med smal 
ramprofil. Spegeln är 16 mm. Finns 
i vitt och angivna standardkulörer. 
Fullutdragslådor med dämpning. 

605 mm bred. 510 djup. Målad 19 
mm fukttrög MDF-board med fasad 
greppkant. Finns i vitt och angivna 
standardkulörer. Runt tvättställ i Solid 
Surface, semi-nedfälld i topp platta. ORIGINALINREDNING 

wc/dusch

F 20

F 44

F 58

F 79

F 47

F 78

F 20

F 87

F 84F 49

F 59

F 82

Välj mellan olika kulörer nedan. 

Tänk på!
Det finns väggskåp ovan tvättmaskinerna i samma utrymme. Vi rekommen-
derar att alla skåp ändras i samma utrymme för att få ett enhetligt uttryck.
Kulörprov i tryckt form avviker från den målade.

TILLVAL 
wc-4 rok-kommod

ORIGINALINREDNING 
wc-4 rok-kommod
Leverantör-Cabinex
Porslinstvättställ utan skåp undertill

Leverantör-Vedum
Paket Mezzo, 440 djup, kulörval enligt sid. 38.
Spegel på vägg går ej att välja bort.
Tänk på!
Blandare väljs separat om önskemål finns.
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Talis E 1 grepps, 110 hög  
RSK 8277495

Talis E

ORIGINALINREDNING 
wc/dusch--blandare

TILLVAL 
wc/dusch-tvättställ-blandare

Duschblandare  Ecostat E  
RSK-nr. 8362139

Duschblandare Comfort Ecostat  
RSK.nr. 8310160

Ecostat Ecostat E 

Focus

Focus 1 grepps, 190 hög  
RSK 8227472

Metris 1 grepps, 110 hög  
RSK 8227443

Metris 1 grepps, 200 hög  
RSK 8227523

Vårt 
Inredningsval

Metris

Metris

TILLVAL

Crometta Duschset Vario 
med duschstång 65 cm 
och tvålkopp 
RSK-nr. 8320048

ORIGINALINREDNING 
wc/duschset

Raindance Select 
S Showerpipe 240 
1jet PowderRain med 
termostat 
RSK-nr. 8283111

Vårt 
Inredningsval

Croma E Shower-
pipe 280 1jet med 
termostat 160cc 
RSK-nr. 8283112

Croma E 

Raindance Select S

TILLVAL

Crometta Duschset 
Vario
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GOLV&VÄGG 
KÄHRS

ORIGINALINREDNING 
parkettgolv 

Leverantör-Kährs
Parkettgolv i 3-stavig ek är klassiskt och tidlöst. Vi har valt att använda oss utav ek även i 
tillvalet för att materialet är slitstarkt och uppskattat. Däremot så finns det olika behandlingar 
av ek att välja mellan.  

TILLVAL 
parkettgolv & tröskel

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
golv & vägg-kakel & granitkeramik

Ek Alloy 15 mm 
3 stav.

Ek Cornwall 15 mm 
1stav.

Ek Lava 15 mm 3 
stav.

Ek Limestone 15 mm 
-3 stav.

Ek Novueau Grey 
15 mm  
3 stav

Ek Novueau Snow 
15 mm  
3 stav.

Ek Palazzo Bianco 
15 mm  
Mönstrad.

Leverantör-Hero kakel & Kakelhuset
För att ge er de bästa förutsättningarna att välja kakel/klinker har vi bestämt att du får komma till 
utställningen hos vår leverantör där du får hjälp, av en projektsäljare, att välja bland modeller och 
kulörer.

Tänk På! 
Butiken har ett stort antal färger och modeller samt storlekar men av praktiska skäl är vi tvungna att 
begränsa valmöjligheterna till ett visst antal storlekar och modeller då det annars blir svårt att hantera i 
byggskedet. Ni kommer få information om vilka tillval som går att göra av en säljare på plats i  
utställningen.

Tröskel
Trösklar är som standard av lackad Ek.  
Du kan välja tröskel som liknar golvtillvalet. Färgkartan med olika nyanser kommer finnas till 
hands i samband med tillvalsmötet. Kulören på tröskeln kommer avvika från golvets kulör då 
trösklarna är laserade och lackade för att likna golvets träslag.

Ek Lecco -13 mm - 3 stav.

Vårt 
Inredningsval

Tänk På! 
Parkettgolv är ett levande material och kan skifta i både nyans och yta. Golvprovet 
är en liten del av helheten och visar inte alla skiftningar.

Wc/dusch/tvätt
golv 30x30 cm

Duschutrymme 
golv 15x15 cm

Entréhall 
golv 30x60 cm

Wc/Dusch/Tvätt
Vägg 30x60 cm 
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ÖVRIG 
INREDNING 

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
innerdörr 

Slät lätt dörr, vit 
0500 med tröskel 
av ek

1 spegel. Lätt dörr, 
vit 0500 med tröskel 
av ek

Slät massivdörr, 
vit 0500 med tröskel 
av ek

3 speglar. Lätt dörr, 
vit 0500 med tröskel 
av ek

ORIGINALINREDNING 
strömbrytare & kontakter 

TILLVAL 
strömbrytare och kontakter

TILLVAL 
wc/dusch - golvvärme

Schneider Electric, Exxact Primo
En serie kontakter och strömbrytare som är stilrena och moderna 
och som möter dagens krav på elinstallationer. 

I våtutrymmet kan det vara skönt att ha värme under fötterna 
därför erbjuder vi er att välja ”komfortvärme” 
 

TILLVALSTANDARD TILLVAL TILLVAL
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T1431 SISU 
Motsvarande NCS kulör: 7011-B06G 

T1405 HAPPINESS 
Motsvarande NCS kulör: 3310-G80Y 

T1407 VANDRA 
Motsvarande NCS: 5809-G48Y 

T1438 FJORDS 
Motsvarande NCS kulör: 5518-B09G 

T1657CITY RABBITS 
Motsvarande NCS kulör: 3507-Y01R 

T1719 TYST 
Motsvarande NCS kulör: 2103-Y50R 

T1721 TUPPLUR 
Motsvarande NCS kulör: 4603-Y53R 

T1729 KOTOILU 
Motsvarande NCS kulör: 3004-Y27R 

T1747 WINTER IS COMING 
Motsvarande NCS kulör: 2101-Y38R 

T1752 ETERNAL NOVEMBER 
Motsvarande NCS kulör: 4601-Y53R 

TILLVAL 
solskydd - markiser
Vi har skapat stora fönsterpartier för att 
din bostad skall kännas ljus och luftig 
samt för att du skall få en fin utsikt mot 
sydväst.  

Under vissa årstider på året och vissa 
stunder på dygnet kan rummet upplevas 
varmt på grund av solinstrålning. För att 
avhjälpa den mest intensiva perioden 
av sommarhalvåret har vi tagit fram en 
markis som är lätt att använda. Den 
levereras monterad med fjärrkontroll. 

För att behålla enhetligheten i fasaden 
kommer markisen bli matchande grå, 
lika utsida fönsterkarmar. 

ORIGINALINREDNING & TILLVAL 
kulör på vägg 

Vi har tagit fram en serie kulörer i den natur-
liga skalan som man kan måla ett helt rum 
med eller bara i fonden på en enda vägg 
i ett rum. Vissa färgstarka nyanser passar 
bättre till en fondvägg men kan också målas 
i hela rummet för den som önskar. 

Tänk På! 
Samtliga kulörer upplevs något mörkare och 
färgstarkare på större ytor. Tänk igenom vilka 
färger som finns på möbler, mattor, gardiner 
som skall matcha med väggkulören.
Kulörprov i tryckt form avviker från den må-
lade.

Standardkulören på vägg och tak är 0500.  

TILLVAL 
kulör på vägg

T1778 GRÅ 
Motsvarande NCS kulör: 2902-B95G 

T1777 MINIMALISM 
Motsvarande NCS kulör: 1501-G26Y 

T1776 LJUS 
Motsvarande NCS kulör: 1101-G81Y 
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