
Guide bofaktablad

Planlösningen för din lägenhet ser du på 
bofaktabladet.

K/F innebär kombinerad kyl och frys.

K och F innebär separat kyl och frys.

TM och TT innebär separat tvättmaskin 
och torktumlare. Strecken som korsar 
maskinerna innebär att det är 
bänkskiva och överskåp över dem.

TP innebär tvättpelare, det vill säga 
tvättmaskin och torktumlare monterade
 ovan varandra.

KM innebär kombimaskin, det vill 
säga en enkelmaskin som har 
möjlighet att både tvätta och torka.

Välj standard B eller tillval B.

Välj standard A 
eller tillval A.

Välj standard A eller tillval A.

Välj standard kombi eller tillval kombi.

Välj standard eller tillval.TP



Bilden visar demokök, planlösningen för 
din lägenhet ser du på bofaktabladet.

Lucka Stil har grepplist som ej kan 
bytas, välj alternativet inget handtag.

Ytan som kommer läggas i hallen 
framgår av bofaktabladet för din lägenhet.

Vitvarorna kommer i vitt eller 
rostfritt utförande. Glöm inte att 
kontrollera hurvida du har 
kombinerad K/F eller K + F

Köksväljaren

Steg 1 Hallgolv
Välj den klinker ni önskar för klinkerlag yta i hall innanför tamburdörr

Steg 2 Handtag
Välj de handtag ni önskar på era köksluckor och lådor. 

Steg 3 Luckor
Välj den luck- och lådmodell ni önskar. Väljer ni lucka Stil, välj då ”inga handtag” i steg 3.

Steg 4 Möblering
Är enbart en funktion för att se exemplifiera hur kök ser ut med olika inredningsdetaljer, påverkar inte materialval eller pris.

Steg 5 Stänkskydd
Välj det kakel ni önskar för väggen mellan över och underskåp i ert kök.

Steg 6 Vitvaror
Välj rostfria eller vita vitvaror. Obs! här är det viktigt att titta på bofaktablad om er lägenhet. För vitvaror i köket finns två olika 
konfigurationer som är beroende av hur lägenheten/huset är disponerad. Mindre lägenheter har kombiskåp kyl/frys (KF), 
större lägenheter/hus har separat kyl och frys (K och F separat inritade). Vad som gäller för just er lägenhet/hus ser ni på 
lägenhetens bofaktablad på vår hemsida.

Steg 7 Mina val
Klicka på ”mina val” och kontrollera att alla val stämmer med vad ni önskar.

Steg 8 Spara som PDF
När ni är klara med era val klickar ni på ”Spara som PDF”. Skriv ut dokumentet i 2 exemplar och fyll i kund och objektsuppgif-
ter och underteckna.
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Bilden visar demobadrum, planlösningen för 
din lägenhet ser du på bofaktabladet.

Bofaktablad ger information om din 
lägenhet har kombimaskin (KM) 
eller separata maskiner (TM+TT)
alternativt en tvättpelare (TP).

OBS! Sidoskåp, bänkskiva samt 
överskåp med spotlights ingår ej om 
inte annat framgår av bofaktablad.

Badrumsväljare stor

Steg 1 Golv
Ange det klinker ni önskar på golvet.

Steg 2 Kommod
Välj önskad kommod.

Steg 3 Tvättutrustning
Välj standardmaskin(er) eller tillvalsmodel. Obs! här är det viktigt att titta på bofaktablad om er lägenhet. När det gäller 
tvättvitvaror finns precis som för köket olika konfigurationer som är beroende av hur lägenheten är disponerad. De alternativ 
som finns är kombimaskin (KM), det vill säga tvättmaskin och torktumlare i samma maskin, separat tvättmaskin och torktumla-
re (TM TT) samt tvättpelare (TP), det vill säga tvättmaskin och torktumlare monterade på varandra. Vad som gäller för just er 
lägenhet ser ni på lägenhetens bofaktablad som finns tillgänglig på vår hemsida.

Steg 4  Väggar
Välj det kakel ni önskar på väggar.

Steg 5  Mina val
Klicka på ”mina val” och kontrollera att alla val stämmer med vad ni önskar.

Steg 6 Spara som PDF
När ni är klara med era val klickar ni på ”Spara som PDF”. Skriv ut dokumentet i 2 exemplar och fyll i kund och objektsuppgif-
ter och underteckna.
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Bilden visar demobadrum, planlösningen för 
din lägenhet ser du på bofaktabladet.

Denna väljare använder du bara 
om du har ett andra badrum/wc/våtrum

Badrumsväljare liten

Steg 1 Golv
Ange det klinker ni önskar på golvet.

Steg 2 Kommod
Välj önskad kommod.

Steg 3  Väggar
Välj det kakel ni önskar på väggar.

Steg 4 Mina val
Klicka på ”mina val” och kontrollera att alla val stämmer med vad ni önskar.

Steg 5  Spara som PDF
När ni är klara med era val klickar ni på ”Spara som PDF”. Skriv ut dokumentet i 2 exemplar och fyll i kund och objektsuppgif-
ter och underteckna.
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Vänligen texta tydligt!

Finns angivet i ditt 
bokningsavtal.

Glöm inte att skriva ut dina 
val i 2 exemplar och 
skriva under.

Är du osäker på sista datum? 
Fråga mäklaren om information.

Har du angivit de val du önskar? 
Ta en extra titt!




