
BAS

INGÅR

Kakel 
Klinker 
Handfat och kommod 
Spegel 
WC-stol 
Duschhörna  
Duschblandare  
Tvättställsblandare 
Bänkskiva 
Kombinerad tvätt och tork 
Beslag 
Takbelysning 

Vita blanka, 30x60, liggande
Grå, 10x10
Vit kommod med 1 låda. Handfat i blank mineralkomposit. Handtag i krom 
Planspegel med LED-belysning
Golvstående WC-stol
Duschhörna med raka väggar. Klarglas 90x90 cm
Duschblandare med duschset. Krom
Tvättställsblandare. Krom
Vit bänkskiva i laminat ovan kombinerad tvätt och tork 
Kombimaskin Tvätt 8 kg och Tork 5 kg
Toalettpappershållare. 2 kroklist med 4 krokar. Krom
Spotlights

Jag väljer badrumsstilen Bas:

Bas:

VARM

Varm sandbeige 30x60, liggande
Varm sandbeige, 10x10
Vit kommod med 1 låda. Handfat i blank mineralkomposit. Handtag i krom 
Planspegel med LED-belysning
Golvstående WC-stol
Duschhörna med raka väggar. Klarglas 90x90 cm
Duschblandare med duschset. Krom
Tvättställsblandare. Krom
Vit bänkskiva i laminat ovan kombinerad tvätt och tork 
Kombimaskin Tvätt 8 kg och Tork 5 kg
Toalettpappershållare. 2 kroklist med 4 krokar. Krom
Spotlights med dimmerfunktion
Elektrisk handdukstork

Jag väljer badrumsstilen Varm

Varm 29 900 Kr

Kakel 
Klinker 
Handfat och kommod 
Spegel 
WC-stol 
Duschhörna  
Duschblandare  
Tvättställsblandare 
Bänkskiva 
Kombinerad tvätt och tork 
Beslag 
Tak belysning 
Handdukstork

KALL

Kall grå, 30x60, liggande
Kall grå, 10x10
Vit kommod med 1 låda. Handfat i blank mineralkomposit. Handtag i krom 
Planspegel med LED-belysning
Golvstående WC-stol
Duschhörna med raka väggar. Klarglas 90x90 cm
Duschblandare med duschset. Krom
Tvättställsblandare. Krom
Vit bänkskiva i laminat ovan kombinerad tvätt och tork 
Kombimaskin Tvätt 8 kg och Tork 5 kg
Toalettpappershållare. 2 kroklist med 4 krokar. Krom
Spotlights med dimmerfunktion
Elektrisk handdukstork

Jag väljer badrumsstilen Kall

Kall

Kakel 
Klinker 
Handfat och kommod 
Spegel 
WC-stol 
Duschhörna  
Duschblandare  
Tvättställsblandare 
Bänkskiva 
Kombinerad tvätt och tork
Beslag 
Tak belysning
Handdukstork

29 900 Kr

Val av badrumsstil 
Nedan kryssar du i dina inredningsval för badrum.



Förvaring

Handfat och kommod 
Spegel 

- Vit kommod med 2 lådor. Handfat i blank mineralkomposit. Integrerat handtag
- Spegelskåp med flyttbara glashyllor i härdat glas och eluttag

9 900 KrJag väljer tillvalspaketet Förvaring

Förvaring Väggskåp

- Vit kommod med 2 lådor. Handfat i blank mineralkomposit. Integrerat handtag
- Spegelskåp med flyttbara glashyllor i härdat glas och eluttag
- Två vita väggskåp med push-to-open, monteras ovan tvätt och tork i våtrum. 
Ett vitt skåp vid kombinerad tvätt och tork

Handfat och kommod 
Spegel 
Väggskåp

Relax shower

Duschblandare
Duschhörna

- Takdusch. Krom
- Duschhörna med raka väggar. Halvfrostat glas 90x90 cm

10 900 KrJag väljer tillvalspaketet  Relax shower

Val av tillvalspaket

Kontrollera din beställning
Din beställning är bindande och kan inte ändras efter stopptiden för inredningsval. Stopptiden för val av 
inredning badrum är XX

Signering av din inredningsbeställning
Slutfaktura på hela beloppet för eventuella inredningsval ska vara betald 5 dagar innan inflyttningsdagen. 
Din beställning av badrumsstil är villkorad av att du ingår bindande avtal med Bonava avseende lägenheten. 
För det fall du ingått bindande avtal med Bonava avseende lägenheten och du avbeställer inredningsvalen, 
äger Bonava rätt till ersättning för beställda inredningsval enligt avtal samt för arbete som utförts och för 
arbete som måste utföras med anledning av ingått avtal. Avtalet får ej överlåtas till annan person utan 
medgivande från Bonava.

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.

Ovanstående beställning godkännes:

__________________________________________________ ___________________________________________________
Bostadsköpare 1 - Underskrift, datum och bostad      Bostadsköpare 2 - Underskrift, datum och bostad

________________________________________ ________           _________________________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande 

      Jag väljer tillvalspaketet  Förvaring Väggskåp ovan tvätt och tork 16 900 Kr

Jag väljer tillvalspaketet  Förvaring Väggskåp ovan kombi tvätt/tork       14 900 Kr

Observera! Det är inte möjligt att sätta upp väggskåp i efterhand, då risken är stor att borra i vatten eller 
elledning.
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