
Vilken stil  
och standard
önskar du?



Val av tillval

Standard Tillval

Ek cream white 2-stavMatt ek, 3-stav Ek cotton white 2-stavEk essence 2-stavKlinker, mörkgrå 150*150

HALL HELA LÄGENHETEN HELA LÄGENHETEN

Här presenteras din lägenhets standardutförande 
samt de tillval du kan göra i din lägenhet.
Tillvalen kostar lite extra och priser hittar du  
på den beställningsblankett som du ska fylla i  
och lämna in.

Det är de val som visas som 
du kan välja bland

   Med tanke på att många produkter har långa leverans- 
tider måste alla val vara gjorda innan projektets så  
kallade stopptid. Stopptiden är det sista datumet då  
det är möjligt att göra inredningsval. Efter stopptiden  
är det inte längre möjligt att göra beställningar.  

   När du gjort dina val, signerar du en beställning. Det är 
viktigt att du kontrollerar din beställning noga eftersom 
den är bindande. Om något inte stämmer behöver du 
omgående ta kontakt med mäklarna.  

   Vitvaruleverantörer uppgraderar ofta sina modeller  
med förbättrade funktioner och justeringar i design.  
När detta sker byter de i allmänhet även modellbeteck-
ning. Om detta blir aktuellt för någon i de tilltänkta 
produkterna för det här projektet levereras i så fall den 
nya modellen med motsvarande eller förbättrad funk-
tion. För eventuella felaktigheter i vitvaruleverantörens 
produktbeskrivning ansvaras ej. 

   Arbetet ska utföras av RO-gruppen som totalentre- 
prenör för att garantier och försäkringar ska gälla.  
Detta gäller såväl för grundutförandet som för  
eventuella tillval.

GOLV Haro



SandVit slät Granit Åska Tall Hav

KÖK – Köksluckor Marbodal Aspekt

Standard Tillval Arkitekt Plus

Solo, svart

Solo, alu

Pik, alu Solliden, svart Nav, rostfri

HANDTAG Marbodal

Tillval – hela lägenheten

Standard – hela lägenheten

Kombinerad kyl/frys, 
rostfri

Kyl, rostfri Frys, rostfri

Tillval

KÖK – Vitvaror Cylinda

Kombinerad kyl/frys, vit Kyl, vit Frys, vit

Standard

Vit rå betong, rak kant Svart mocka, rak kantZeus, antracit

KÖK – Bänkskivor Marbodal

Standard Tillval

Ferro grafit, rak kant Perito ljus, rak kant



Ugn svart/rostfri

Diskmaskin, rostfri

Induktionshäll

Micro, rostfri

KÖK – Vitvaror Cylinda BADRUM 
– Vitvaror Cylinda

Fläkt, rostfri frontlist

Ugn, vit

Diskmaskin, vit

Keramikhäll Tvättmaskin

Kombinerad tvätt/tork

Värmepumpstumlare

Micro,vit

Fläkt, vit

Standard

Tillval

Solid Grey Matt Solid Cotton Matt

Solid Dark Matt

Solid Lin Matt

BADRUM – Kakel/klinker Svenska Kakel

Standard – kakel
Standard

Tillval – klinker

Tillval gäller för både badrum och WC



Sve

Forma grå

Forma vit

Forma svart Forma ljus ek

BADRUM – Kommod/tvättställ Svedbergs

Standard

Standard Tillval

Tillval

FM Mattsson, Mora, krom Tapwell, Arm071 svart

BADRUM – Blandare

Tapwell, Arm071 krom

Ista utan ram

Ista svart ram

Spegelskåp, Sarek, vit, led

BADRUM – Spegelskåp/speglar Svedbergs

Standard Tillval

Tvättställ vit

Standard



Standard Tillval

Tapwell, takdusch 
tvm300-160, krom

Tapwell, takdusch 
tvm300-160, svart

FM Mattsson, Mora 
Mmix Twin

BADRUM – Duschset

Svedbergs,  
Skoga hörndusch,  
alu profil

Standard

BADRUM – Handdukstork Nordhem

Tillval

Edsberg krom Edsberg svart



KONTAKT
Tillvalsansvarig
William Stenström
RO-Gruppen
tillval@ro-gruppen.se


