
Stilkoncept och tillvalspaket

TINNERBÄCKS BRUNN





Välj det stilkoncept som passar dig bäst.
Här hittar du mer information om vad som ingår  
i varje stilkoncept samt tillvalspaket och priser. 

För att läsa mer om stilkoncepten, gå in  
på grannskapets webbsida.

PERSONLIG STIL

FORM OCH FUNKTION

Dina val
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Välj din personliga stil
– steg för steg

När du skrivit på köpehandlingarna till din nya bostad 
återstår den kanske mest lustfyllda delen – att välja 

stilkoncept och tillvalspaket. Här beskriver 
vi hur det går till, steg för steg.

Anpassad köksuppställning
Köksuppställningen i ditt nya hem anpassas 
efter ditt val av stilvalskoncept och tillvals- 
paket. Det går däremot inte att förändra 
köksuppställningen efter personliga önske-
mål eftersom detta påverkar el, VVS och 
byggtid. På köksritningen du får från oss kan 
du se exakt hur ditt kök kommer att se ut 
och vad som ingår.

Du gör dina val digitalt – Tillvalsportalen
Dina val kan du göra hemma i soffan eller 
varför inte i vårt showroom tillsammans med 
din inredningskoordinator. Det är helt upp 
till dig. Genom vårt digitala inredningssys-
tem Tillvalsportalen gör du dina val enkelt 
och smidigt.

Kontrollera din beställning
Var noga med att kontrollera stilkoncept, 
tillvalspaket och eventuella planändringar 
på din beställning. Din beställning är bind-
ande och kan inte ändras efter stopptiden 
för inredningsval.

Förändringar i sortiment
Bonava reserverar sig för förändringar 
som kan ske i sortimentet. Om en produkt 
utgår kommer denna att ersättas med en  
annan likvärdig produkt. Observera att det 
inte går att beställa annan inredning än den 
som presenteras i vårt försäljningsmaterial.

Dags för besiktning
Innan du får tillträde till din nya bostad sker 
en slutbesiktning av en opartisk besiktnings-
man. Det är viktigt att du är med så du kan 
ge synpunkter och kan kontrollera att du har 
fått rätt stilkoncept och tillvalspaket.

Betalning 
Du betalar först i samband med att du får 
tillträde till bostaden. Din faktura kommer 
cirka 30 dagar innan tillträdet.

Garanterat bra bostad
För att du ska känna dig trygg med din 
bostad i Tinnerbäcks Brunn och dina stil-
koncept har du 5 års produktgaranti.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt 
att hitta en stil som passar just dig och din 
livsstil och har därför gjort grundjobbet. 
Du har fem väldesignade stilar att välja 
mellan. Här hittar du allt från det traditio-
nella och klassiska till det mer vågade och 
moderna. Stilen Minimalism ingår utan 
kostnad i din nya bostad, de fyra andra 
stilarna kostar extra. 

Stilkväll 
I god tid innan du ska välja stil och tillvals-
paket bjuder vi in dig till en stilkväll. Här 
får du mer information om stilarna samt 
har möjlighet att ställa frågor och känna 
på materialen. 

Öppet hus 
När det är dags att göra dina val bjuds du in 
till öppet hus där en av våra inredningsko-
ordinatorer är med och guidar och hjälper 
till. Du får samtidigt råd och tips kring inred-
ningar som är anpassade till just dina behov 
och din livsstil. 
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Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 

Minimalism 

Bra att 
veta

Överblick i köket
Du hittar dina saker lättare om du placerar 
dem i lådor istället för i skåp. I Bonavas kök 
ingår fullutdragslådor med luckdämpare 
som ger en mjuk och ljudlös stängning. Du 
får också ett praktiskt skåp för källsortering.
 
Flexibel diskho
Vår underlimmade diskho är utrustad med  
två hoar. Det gör att den är lätt att hålla  
ren och gör att du kan handdiska och  
jobba i köket samtidigt. 

Vitvaror
Alla våra vitvaror har låg energiförbrukning 
och frysen är självavfrostande.

Skåp upp till taket
Våra skåp med takanslutning går hela vägen 
upp till taket. Det gör att du slipper damm 
som ofta samlas på överskåpen.

Golvet
Parkettgolvet i Minimalism passar utmärkt 
till alla typer av inredningsstilar. Det har en 
mattlackad yta som ger golvet ett naturligt 
utseende utan störande reflektioner. En 
färganpassad golvsockel ingår.

Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma

MINIMALISM   INGÅR

Lucka Vit slät lucka med integrerat grepp
Vitvaror Vit fristående kyl och frys
Häll Glaskeramikhäll
Fläkt Inbyggd med rostfri front
Diskho Rostfri – underlimmad
Ugn Inbyggnadsugn med varmluft
Mikro Inbyggnadsmikro
Diskmaskin Integrerad
Bänkskiva Svart laminat  
Stänkskydd Glas – vitmålat härdat. Skarvar förekommer. 
Golv Matt ek – 3 stav (Genomgående i hela bostaden) 
Väggfärg Stockholmsvit 0502 (Genomgående i hela bostaden.)

Till stilen Minimalism är det möjligt att välja tillvalspaketen Matglädje och Rostfritt  
(se under Tillvalspaket sida 12)
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Dina val

TRADITION   1–2 rok: 78 000 kr/3–5 rok: 98 000 kr

Lucka Vit ramlucka
Vitvaror Vita med rostfritt handtag
Häll Induktionshäll
Fläkt Rostfri vägghängd
Handtag Klassisk – rostfri knopp på skåpsluckor och rostfritt 
 handtag på lådor
Diskho Rostfri – underlimmad
Ugn Vit inbyggnadsugn med varmluft
Mikro Vit inbyggnadsmikro
Diskmaskin Integrerad

Inom stilen Tradition kan du göra följande val. Du har även möjlighet att välja
tillvalspaketen Matglädje och Rostfritt (se under Tillvalspaket sida 12)

Bänkskiva Massivt trä, Valnöt Jag byter kostnadsfritt till:

  Svart komposit 

   Sandbeige komposit 
Marmorinspirerad komposit  

Stänkskydd Kakel vitt, fasade i förband – blank Jag byter kostnadsfritt till:
Kakel vitt, i förband – matt 

  

Golv Valnöt – 3 stav, vita golvsocklar Jag byter kostnadsfritt till:

 ingår. (Genomgående i hela bostaden.)  Ek  
Vitlaserad ek  

Vitlaserad ask 

Väggfärg Stockholmsvit 0502  Jag byter kostnadsfritt till:

 (Genomgående i hela bostaden.) Vit 0500 
Grå 1500   

Tradition 

Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma

Ditt val

Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 
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TREND    1–2 rok: 75 000 kr/3–5 rok: 95 000 kr

Lucka Ljusgrå slät lucka 
Vitvaror Integrerad kyl och frys
Häll Induktionshäll
Fläkt Inbyggd med rostfri front
Handtag Läderhandtag på bänkskåp och handtagslösa med push-to-open 
 på väggskåp. T-grepp i läder på kyl och frys
Diskho Rostfri – underlimmad, med två lika stora hoar
Ugn Rostfri inbyggnadsugn med varmluft
Mikro Rostfri inbyggnadsmikro
Diskmaskin Integrerad

Inom stilen Trend kan du göra följande val. Du har även möjlighet att välja 
tillvalspaketen Matglädje och Rostfritt (se under Tillvalspaket sida 12)

Bänkskiva Marmorinspirerad komposit. Jag byter kostnadsfritt till:

 Skarvar förekommer  Svart komposit 

   Sandbeige komposit 

Stänkskydd Marmorinspirerad komposit som går upp ca 20 cm på väggen. 
 Skarvar förekommer. Stänkskyddet följer val av bänkskiva. 
 Målat ovanför kompositen.
  

Golv Vitlaserad ek – 3 stav, vita golvsocklar Jag byter kostnadsfritt till:

 ingår. (Genomgående i hela bostaden.)  Ek  
Valnöt  

Vitlaserad ask 

Väggfärg Stockholmsvit 0502  Jag byter kostnadsfritt till:

 (Genomgående i hela bostaden.) Vit 0500 
Grå 1500   

Ditt val

Trend 

Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 

Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma
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Dina val

NORDISK    1–2 rok: 65 000 kr/3–5 rok: 85 000 kr

Lucka Vit slät lucka 
Vitvaror Rostfritt. Integrerad kyl och frys. Fronten följer luckans färg.
Häll Induktionshäll
Fläkt Inbyggd med rostfri front
Handtag Enkla stilrena på bänkskåp och handtagslösa med 
 push-to-open på väggskåp
Diskho Rostfri – underlimmad
Ugn Rostfri inbyggnadsugn med varmluft
Mikro Rostfri inbyggnadsmikro
Diskmaskin Integrerad

Inom stilen Nordisk kan du göra följande val. Du har även möjlighet att välja 
tillvalspaketen Matglädje och Rostfritt (se under Tillvalspaket sida 12)

Bänkskiva Sandbeige komposit. Skarvar förekommer. Jag byter kostnadsfritt till:

   Svart komposit 

   Marmorinspirerad komposit 

Stänkskydd Sandbeige komposit. Skarvar förekommer.
 Stänkskyddet följer val av bänkskiva.  

Golv Vitlaserad ek – 3 stav, vita golvsocklar Jag byter kostnadsfritt till:

 ingår. (Genomgående i hela bostaden.)  Ek  
Valnöt  

Vitlaserad ask 

Väggfärg Stockholmsvit 0502  Jag byter kostnadsfritt till:

 (Genomgående i hela bostaden.) Vit 0500 

Grå 1500   

Ditt val

Nordisk 

Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 

Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma

9



INDUSTRI    1–2 rok: 108 000 kr/3–5 rok: 128 000 kr

Lucka Svartbetsad slät lucka  
Vitvaror Rostfritt. Integrerad kyl och frys. Fronten följer luckans färg.
Häll Induktionshäll
Fläkt Rostfri vägghängd
Handtag Retroinspirerade i svart/rostfritt
Diskho Rostfri – underlimmad
Ugn Rostfri inbyggnadsugn med varmluft
Mikro Rostfri inbyggnadsmikro
Diskmaskin  Integrerad

Inom stilen Industri kan du göra följande val. Du har även möjlighet att välja 
tillvalspaketen Matglädje och Rostfritt (se under Tillvalspaket sida 12)

Bänkskiva Svart komposit. Skarvar förekommer. Jag byter kostnadsfritt till:

   Sandbeige komposit 

   Marmorinspirerad komposit 
Trä Valnöt  

Stänkskydd Kakel vit, rak sättning – matt Jag byter kostnadsfritt till:
Kakel vit, rak sättning – blank 

Golv Vitlaserad ask – 3 stav, vita golvsocklar Jag byter kostnadsfritt till:

 ingår. (Genomgående i hela bostaden.)  Ek  
Vitlaserad ek  

Valnöt 

Väggfärg Stockholmsvit 0502  Jag byter kostnadsfritt till:

 (Genomgående i hela bostaden.) Vit 0500 

Grå 1500   

Ditt val

Industri 

Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 

 Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma
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Dina val

Ett välplanerat och vackert inrett badrum 
gör mycket för hemkänslan. Det tidlösa 
handfatet smälter in i det stilrena uttrycket. 
Den vita kommoden ger gott om plats 
för hygienartiklar, och det välplacerade 
eluttaget gör det enkelt att ladda. För oss 

Våtrum

är det viktigt att både tillvalssortimentet 
och det som ingår i köpet håller en hög 
standard. I ditt våtrum ingår en avskalad 
och sober grundstil, med mörkgråa 
klinkerplattor och blankt, vitt kakel på 
väggarna. 

Med reservation för ändringar. Utgår en produkt ersätts denna mot en likvärdig. 

Bra att 
veta

Detta är endast en visualiseringsbild. Avvikelser kan förekomma

* Kombimaskin i 2 r.o.k, 38 kvm

VÅTRUM    INGÅR

Klinker Mörkgrå klinkerplatta, med grå fog  
Kakel Vit blank platta. Rak montering och ljus fog
Kommod Vit kommod med handtag
Tvättställ I sekundärt våtrum och litet WC ingår ett tvättställ
Spegelskåp Spegelskåp med belysning
WC-stol Monterad på golv
Dusch Duschväggar
Belysning tak Takarmatur. Spotlights som tillval.
Tvätt och tork  Tvättmaskin och torktumlare med väggskåp och bänkskiva alternativt
 kombimaskin* med bänkskiva
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Tillvalspaket

TILLVALSPAKET MATGLÄDJE  16 900 kr

Häll Induktionshäll Bridge – få en större yta att laga mat på
Ugn Pyrolysugn – självrengörande ugn som tar hand om all smuts

TILLVALSPAKET ROSTFRITT  29 900 kr

Kyl och frys Rostfri kyl och frys
Ugn Rostfri pyrolysugn – självrengörande ugn som tar hand om all smuts
Mikro Rostfri Inbyggnadsmikro
Häll Induktionshäll Bridge – få en större yta att laga mat på
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BONAVA.SE

Broschyren görs i ett tidigt skede,  
vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel och ändringar.

Hem och levande platser

Det finns ögonblick i livet man minns.  
Ett av dem är dagen då du får sätta nyckeln  
i dörren till ditt nya hem, ett hem där ingen  

annan har bott före dig. 

Under årens lopp har tusentals människor hittat sina drömhem via oss. Kanske är det för 
vi vet att världens bästa hem inte bara handlar om vacker interiör eller smart arkitektur, 

utan lika mycket om människorna som bor där och hur de lever sina liv. Det är därför vi är 
så noga med att skapa både hem och levande platser.


