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Grattis till din nya bostad 
 
 
Utvecklingen av Norra Kajen har under 2019 tagit fart och Du tillhör en av de första att flytta till ny 
bostad i ett av Oskarshamns mest attraktiva områden. 
 
Under 2020 kommer Din lägenhet stå färdig för Dig, och förutom att vi ser fram emot att se huset 
pryda området, så ser vi också fram emot flytten av endel av vägsträckningen längs Norra Strand-
gatan, och att första steget i utvecklandet av Hamnparken på kajen kommer att färdigställas.
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Snart dags att flytta in 
 
 
Vi har i alla led som ambition att erbjuda Dig som Köpare ett attraktivt boende och våra materialval i 
varje lägenhet är alltigenom av hög standard och kvalitet. Det som är satt som standard medför inga 
extrakostnader för Dig som Köpare. 
 
Skulle Du ändå vilja sätta Din egen prägel på utseende och funktion, så finns det för samtliga lägen-
heter fram till den 28 februari 2020 möjlighet att göra tillval mot extra kostnad. I denna broschyr 
kan Du se olika tillvalsområden och också läsa om processen vid eventuella tillval.

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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kök och köksutRustning

KÖK och 
KÖKSUTRUSTNING

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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köksluckoR – våRt val

Köksluckor 
 
 
Vi har valt Marbodal som vår köksleverantör och den designlinje som är standard i Din lägenhet är 
Marbodal Arkitekt Plus Vit, med handtag Jazz. En enkel och stilren och design som känns tidlös och 
smakfull. 
 
 

Standardutförande
Köksluckor 
Slät lucka av vitmålad 
19 mm MDF med svagt 
rundad kant. 
Skåpstomme av vit 
MFC. Närmast NCS S 
1002-Y

Marbodal Handtag Jazz

 
Vill Du hellre ha en annan färg på dina köksluckor, så finns det hos Marbodal ett brett utbud av alter-
nativa utföranden. 
 
Du kan se Marbodals utbud på www.marbodal.se, eller se ett urval av utbudet hos XL-Bygg i 
Oskarshamn. Kontakta gärna en säljare innan ditt besök, för att få bästa tänkbara service.  
Observera att inte samtliga Marbodals produkter finns i XL-Byggs utställning.

tillval

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.

Köksblandare Oras Swea 1534F 
Hög svängbar pip, strålsamlare och keramisk  
avstängning
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våRt val – Bänkskiva och stänkskydd

tillval

Bänkskiva och stänkskydd 
 
 
Bänkskivan som är standard i Din lägenhet är en tålig laminatskiva i utförande ”Terrazzo 625”.  
En stilren och klassisk bänkskiva som är utvald att passa såväl till standardvalet av köksluckor, som 
till andra färger som Du eventuellt väljer att byta till. Stänkskydd i vit, blank kakelplatta 97*97 mm. 
 

 
Standardutförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vill Du hellre ha en annan färg på din laminatskiva, eller kanske en bänkskiva i trä eller natursten,  
så finns det hos Marbodal ett brett utbud av alternativa utföranden. 
 
Du kan se Marbodals utbud på www.marbodal.se, eller se ett urval av utbudet hos XL-Bygg i 
Oskarshamn. Kontakta gärna en säljare innan ditt besök, för att få bästa tänkbara service.  
Observera att inte samtliga Marbodals produkter finns i XL-Byggs utställning.  
För alternativa stänkskydd, se leverantör på Kakel och Klinker.
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ugn och mikRo – våRt val

Ugn och Mikro 
 
 
Vi har valt Siemens som leverantör av köksutrustning som Kyl/Frys, Diskmaskin,  
Mikrovågsugn och Spishäll. 
 

Standardutförande

HB 517GCWOS Vit/rostfri 
Ugnstyp / Ugnsfunktioner 
• Volym: 71 l • Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D) 
•7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varm-
luftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam 
varmluft • Temperaturintervall 50 - 275° C  • Snabbstart 
Design 
• Cylindervred • lightControl: belysta vred 
• Panel i glas  • Mjukstängande och -öppnande ugnslucka, 
softMove 
Komfort 
• cookControl10 - automatiska program för olika Maträtter  
• coolStart- funktion för tillagning av frysta  maträtter. 
Ingen föruppvärmning behövs.  • Digitalur • Halogenbelysning 
• Stektermometer 
Miljö och Säkerhet 
• Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luck-
spärr, inbyggd kylfläkt • Löstagbara ugnsstegar •Värme- 
skyddad ugnslucka 50º C, uppmätt vid 180ºC över-/under-
värme, efter 1 timme, mätpunkt mitt  på ugnsluckan 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC):  
A Nettovolym ugn (l): 71 
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548  
Nischmått i mm 
(H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550  
Anslutningskabelns längd (cm): 120 
 

BF 555LMWO Vit/rostfri 
Mikrotyp och värmefunktioner 
• Volym: 25 l• Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W • cookControl7 - Varje rätt 
blir en succé med förinställda automatiska program.  
• 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram  
• minnesfunktion (1 st) 
Design 
• Styrning med LED-display • touchControl  
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar) 
Komfort 
• Lättanvänd med tydliga inställningar • LED-belysning  
• Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm • Digitalur  
• Inbyggd kylfläkt 
Tekniska fakta 
Ugnsvolym (l): 25 Produktmått i mm (H x B x D):  
382 x 594 x 388  
Nischmått i mm (H x B x D): 380-382 x 560-568 x 550  
Anslutningseffekt (W): 1450  
Anslutningskabelns längd (cm): 130
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våRt val – kyl, FRys och diskmaskin

Kyl/Frys och Diskmaskin 
Standardutförande

KS 36VNW3P Vit 
Förbrukning och prestanda 
• Energieffektivitetsklass: A++ på en skala 
från A+++ till D, 112 kWh/år 
• Nettovolym total: 346 l 
Design och komfort 
• Dörrar i vit, sidoväggar i vit • Elektronisk 
temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via 
LED-panel • Dynamisk kylning med kylfläkt  
• Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till 
vägg krävs • LED-belysning - effektiv belys-
ning med lång hållbarhet 
Kyldel 
• superCooling-teknik med automatisk 
återställning •extra snabb kylning av matva-
ror • freshSense: jämn temperatur genom in-
telligent sensorteknologi • 1 freshBox- 
grönsakslåda med räfflad botten • 6 hyllor 
av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 5 utdrag-
bara glashyllor • Flaskhylla 
Teknisk information 
• Ställbara fötter framtill, hjul baktill 
• Dörrhängning vänster, omhängbar 
Kombination 
• GS36NVW3P, GS36VVW3V 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Kylskåp, nettovolym (l) – (2010/30/EC): 
346Buller (dB re 1 pW): 39 Produktmått i mm 
(H x B x D): 1860 x 600 x 650 
Gångjärn: Vänster omhängbar 
Anslutningskabelns längd (cm): 230 
 
 

GS 36NVW3V Vit 
Förbrukning och prestanda 
• Energieffektivitetsklass: A++ på en skala 
från A+++ till D, 237 kWh/år • **** -frys: 242 l 
nettovolym 
Design och komfort 
• Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, 
avläsbar via LED-panel • freshSense: jämn 
temperatur genom intelligent Sensortek-
nologi • Akustiskt och optiskt varningssystem 
för driftstörning i frysen • Easy open ventil som 
underlättar öppnandet av dörren  
• Dörröppninsvinkel 90°, inget avstånd till 
vägg krävs • Vertikalt handtag• Akustiskt 
dörrlarm 
Frysdel 
• noFrost - säg hej då till avfrostning! 
• Superinfrysning med återgångsautomatik – 
extra snabb infrysning av matvaror  
• Infrysningskapacitet: 20 kg/dygn  
•Lagringstid vid strömavbrott: 25 h  
• 5 frysbackar med transparent front, varav 2 
bigBox • 2 infrysningsfack med transparent 
lucka 
Teknisk information 
• Ställbara fötter framtill, hjul baktill 
• Dörrhängning höger, omhängbar 
Kombination 
• KS36VVW3P, KS36VVW4P, KS36VNW3P 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 242 
Buller (dB re 1 pW): 42 
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 
650 
Gångjärn: Höger omhängbar 
Anslutningskabelns längd (cm): 230 
 

SN436W01MS vit 
Förbrukning och prestanda 
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till 
D) • Årlig konsumtion i standardprogram Eco 
50°C: 2660 l vatten/266 kWh (baserat på 280 
diskomgångar då maskinen är kopplad till 
kallvatten) • Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW  
• 14 standardkuvert 
Program och specialfunktioner 
• 6 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, 
Eco 50° C, Glas 40°C, 1h program 65°C, För-
sköljning 
• 3 specialfunktioner: varioSpeed Plus, 
intensiveZone, hygienePlus • Machine Care: 
ett specialprogram som avlägsnar fett och 
kalkavlagringar 
Design och komfort 
• varioFlex korgsystem • varioDrawer –topp-
korg • doseringsAssistent• 3-stegs rack-
Matic®: höjdjusterbar överkorg 
• auto All-in-1: automatisk anpassning till 
diskmedeltyp• Startfördröjning: 1-24 timmar 
Teknik 
• iQdrive: energisnål och tyst otorteknologi  
• Sensorer: aquaSensor, mängdSensor  
• Värmeväxlare • Avhärdningselektronik  
• Elektronisk saltindikator • Elektronisk 
glansmedelsindikator • Elektronisk 
resttidsindikator • Innerbehållare i rostfritt stål 
Säkerhet • aquaStop säkerhetssystem, mini-
merar vattenskador i köket • Barnsäkerhet: 
Luckspärr, Funktionsspärr för manöverpane-
len Installation 
• Bakre fot justerbar framifrån 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Buller (dB re 1 pW): 44 
Referensprogrammets totala programtid 
(min): 210 
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0 
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 
573 
Anslutningskabelns längd (cm): 175
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spishäll och Fläktkåpa – våRt val

Spishäll och Fläktkåpa 
Standardutförande

EH 651FEB1E U-facette 
Komfort 
• touchSlider-styrning • 17 effektlägen 
Professionellt utrustad 
• powerBoost-funktion för alla induktionszoner 
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon 
• Äggklocka 
Specifikationer häll 
• Kokkärlsavkänning • reStart-funktion • quickStart-funktion 
Miljö och Säkerhet 
• Barnsäkring • 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon  
•Display som visar energieffektiviteten 
Tekniska fakta 
Antal induktionszoner: 4 
Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 592 x 522 
Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 
Anslutningseffekt (W): 7400 
Värmeelementet, diameter (mm): 180 
Värmeelementet, energiförbrukning: 175.0 
3:e värmeelementet, diameter (mm): 180 
3:e värmeelementet, energiförbrukning: 175.0 
5:e värmeelementet, diameter (mm): 145 
5:e värmeelementet, energiförbrukning: 175.0 
7:e värmeelementet, diameter (mm): 210 
7:a värmeelementet, energiförbrukning: 175.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemair 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit 
Slimline har en LED-belysning som skapar en bra belysning över 
hela arbetsytan vid spisen. En utdragbar del i glas försedd 
med vit frontlist ger spiskåpan en diskret design. I inskjutet läge 
visas endast den vita frontlisten. Fronten är löstagbar och kan 
ersättas med frontlist i aluminium eller rostfritt stål (tillval).  
Dess konstruktion skapar en bra osuppfångning >75% vid 45 l/s
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tillval - ugn och mikRo

10   BJC GROUP   Tillval Norra Kajen  

Ugn och Mikro 
 
Tillval Rostfritt utförande

HB 517GC505 Svart/rostfri 
Ugnstyp / Ugnsfunktioner 
• Volym: 71 l • Energieffektivitet A (på en skala från A+++ 
till D) • 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/ undervärme, 
varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, 
skonsam varmluft  
• Temperaturintervall 50 - 275° C • Snabbstart 
Design 
• LCD-Display • Cylindervred • lightControl: belysta vred  
• Panel i glas • Mjukstängande och -öppnande ugnslucka, 
softMove 
Komfort 
• cookControl10 - automatiska program för olika Maträtter • 
coolStart- funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen för-
uppvärmning behövs. 
• Digitalur • Halogenbelysning • Stektermometer 
Miljö och Säkerhet 
• Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk lucks-
pärr, inbyggd kylfläkt • Löstagbara ugnsstegar • Värmeskyd-
dad ugnslucka 50º C, uppmätt vid 180ºC över- /undervärme, 
efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A Nettovolym ugn (l): 71 
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594 x 548 Nischmått i 
mm (H x B x D): 585-595 x 
 

BF 555LMSO Svart/rostfri 
Mikrotyp och värmefunktioner 
• Volym: 25 l • Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 
W, 360 W, 600 W, 900 W • cookControl7 - Varje rätt blir en 
succé med förinställda automatiska program. • 4 upptinings-
program och 3 matlagningsprogram • minnesfunktion (1 st) 
Design 
• Styrning med LED-display • touchControl 
• Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar) 
Komfort 
• Lättanvänd med tydliga inställningar • LED-belysning  
• Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm 
• Digitalur • Inbyggd kylfläkt 
Tekniska fakta 
Ugnsvolym (l): 25 
Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 388 
Nischmått i mm (H x B x D): 380-382 x 560-568 x 550 
Anslutningseffekt (W): 1450 
Anslutningskabelns längd (cm): 130
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kyl, FRys och diskmaskin – tillval

Kyl/Frys och Diskmaskin 
 
Tillval Rostfritt utförande

KS 36VFI3V easyclean 
Förbrukning och prestanda 
• Energieffektivitetsklass: A++ på en skala 
från A+++ till D, 112 kWh/år • Nettovolym 
total: 346 l 
Design och komfort 
• Elektronisk temperaturstyrning och - 
kontroll, avläsbar via LED-panel • Dörrar i 
rostfritt stål easyClean, sidoväggar i inox 
metallic färg • Dynamisk kylning med kylfläkt 
• Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till 
vägg krävs • LED-belysning - effektiv belys-
ning med lång hållbarhet 
Kyldel 
• superCooling-teknik med automatisk 
återställning, extra snabb kylning av matva-
ror • freshSense: jämn temperatur genom 
intelligent sensorteknologi • 1 hyperFresh-
låda med fuktighetsreglering: håller frukt och 
grönsaker fräscha längre. • 7 hyllor av 
säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdrag-
bara hyllor • 5 dörrhyllor, varav 1 med easy-
Lift funktion och Smör-/ostfack • Kromat 
flaskställ 
Teknisk information 
• Ställbara fötter framtill, hjul baktill 
• Dörrhängning vänster, omhängbar 
Kombination 
• GS36NVI3V 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346 
Buller (dB re 1 pW): 39 
Produktmått i mm (H x B x D): 1860x600x 650 
Gångjärn: Vänster omhängbar 
Anslutningskabelns längd (cm): 230 
 

GS 36NVI3V easyclean 
Förbrukning och prestanda 
• Energieffektivitetsklass: A++ på en skala 
från A+++ till D, 237 kWh/år 
• **** -frys: 242 l nettovolym 
Design och komfort 
• Elektronisk temperaturstyrning och - kontroll, 
avläsbar via LED-panel • freshSense: jämn 
temperatur genom intelligent sensortek-
nologi • Akustiskt och optiskt varningssystem 
för driftstörning i frysen • Easy open ventil som 
underlättar öppnandet av dörren 
• Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till 
vägg krävs • Vertikalt handtag 
• Akustiskt dörrlarm 
Frysdel 
• noFrost - säg hej då till avfrostning! 
• Superinfrysning med återgångsautomatik – 
extra snabb infrysning av matvaror 
• Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn 
• Lagringstid vid strömavbrott: 25 h 
• 5 frysbackar med transparent front, varav 
2 bigBox • 2 infrysningsfack med transparent 
lucka 
Teknisk information 
• Ställbara fötter framtill, hjul baktill 
• Dörrhängning höger, omhängbar 
Kombination 
• KS36VFI3V, KS36VVI3P 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 242 
Buller (dB re 1 pW): 42 
Produktmått i mm (H x B x D): 1860x600x 
650 
Gångjärn: Höger omhängbar 
Anslutningskabelns längd (cm): 230 

SN 436SO1MS rostfritt stål 
Förbrukning och prestanda 
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till 
D) • Årlig konsumtion i standardprogram Eco 
50°C: 2660 l vatten / 266 kWh (baserat på 280 
diskomgångar då maskinen är kopplad till 
kallvatten) • Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW 
• 14 standardkuvert 
Program och specialfunktioner 
• 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, 
Eco 50 ° C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, För-
sköljning • 3 specialfunktioner: varioSpeed 
Plus, intensiveZone, hygienePlus • Machine 
Care: ett specialprogram som avlägsnar fett 
och kalkavlagringar Design och komfort 
• varioFlex korgsystem • doseringsAssistent  
• auto Allin-1: automatisk anpassning till disk-
medeltyp • Startfördröjning: 1-24 timmar  
Teknik 
• iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi 
• Sensorer: aquaSensor, mängdSensor • Vär-
meväxlare • Avhärdningselektronik • Elektro-
nisk saltindikator • Elektronisk glansmedels- 
indikator • Elektronisk resttidsindikator • Inner-
behållare i rostfritt stål Säkerhet • aquaStop 
säkerhetssystem, minimerar vattenskador i 
köket • Barnsäkerhet: Luckspärr, Funktions-
spärr för manöverpanelen 
Installation 
• Bakre fot justerbar framifrån 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++ 
Buller (dB re 1 pW): 44 
Referensprogrammets totala programtid 
(min): 210 
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0 
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x573 
Anslutningskabelns längd (cm): 175
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tillval – Fläktkåpa

Fläktkåpa 
 
Tillval Rostfritt utförande

TENDER är en modern rostfri spiskåpa, för väggmontering 
i kök. Kåpan ger en bra belysning över arbetsytan med 
LED-belysningen. Fettfiltret i kåpan är av metall och kan 
därför enkelt rengöras för hand eller i diskmaskinen (rekom-
menderas ca 1 gång per månad). Kåpans konstruktion och 
design möjliggör bra osuppfångning redan vid låga luft- 
flöden, >75% vid 45 l/s.

Systemair 722-10/B TENDER Vägg 600 rostfri

Tillval Integrerat utförande 
 
Det är även möjligt att få Integrerad Kyl/Frys samt Diskmaskin i Marbodal Arkitekt Plus Vit.

tillval

Frontlist i rostfritt 
till Systemair 392-10/B 
Slimline Spiskåpa
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BadRum

BADRUM

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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våRt val – BadRumsinRedning

Ifö Spira WC-stol, vägghängd med synlig cistern, Rimfree®.  
Vägghängd modell ger enklare städning under WC-stolen. Insidans Rimfree-design gör att smuts och 
bakterier inte har någonstans att gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och hygienisk. Hel ci-
sternkåpa och separat innercistern för vattnet för att förhindra kondens och ge tystare återfyllning. Fresh 
WC, som ger doft och underlättar rengöringen, är standard och doseringstabletten stoppas i via spolk-
nappen. 4/2-liters dubbelspolning eller 4-liters enkelspolning. Ifö Spira är behandlad med rengöringsvän-
lig glasyr, Ifö Clean, och godkänd enligt Nordic Quality. Design Knud Holscher. 
 
 
 
 
 
 
Ifö Spira tvättställ 15242 60 cm Ifö Sense underskåp vit SUS 60 V2 
Tvättställ med avställningsyta på bakre delen, 60 cm. Monteras med konsoler eller på underskåp Ifö 
Sense SUS 60 cm. Tvättstället är behandlat med rengöringsvänlig glasyr Ifö Clean och godkänt enligt 
Nordic Quality. Design Knud Holscher. Underskåp i vitt med två mjukstängande lådor.

Badrumsinredning

Tvättställsblandare Oras 
Swea 1510F 
Fast utloppspip och strålsamlare.

Handdukstork  
Svedbergs Eir Krom 
BxH: 500x750 mm

Takdusch Oras 
Hydra 392 
Oras Hydra rain shower 
takduschset bestående 
av: - Takdusch med anti-
kalk sil (Ø 238 mm, inställ-
bar vinkel) - Duschstång 
med justerbara väggfäs-
ten - Handdusch med två 
strållägen, normal& hydra 
funktion, antikalk sil - 1500 
mm duschslang - Omkas-
tare - Väggfäste för 
handdusch - Tvålkopp. 
 

Duschhörn Solo 
Svängda dörrar i 6 mm klart härdat säkerhetsglas  
med förkromade aluminiumprofiler. Höjd: 1 950 mm.  
87 x 87. 

Ifö Spira tvättställ 15120, 15122, 57 cm 
Tvättställ med avställningsyta på bakre delen, 57 cm. Tvättstället är be-
handlat med rengöringsvänlig glasyr Ifö Clean och godkänt enligt 
Nordic Quality. Design Knud Holscher.
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BadRumsutRustning – våRt val

Badrumsutrustning 
 
Tvättmaskin/Torktumlare 
 
Vi har valt Siemens som leverantör av köksutrustning avseende Kyl/Frys, Diskmaskin, Mikrovågs-
ugn och Spishäll

WM12N2C7DN vit 
Förbrukning och prestanda 
• Kapacitet: 7 kg 
• Energieffektivitetsklass: A+++  
(på en skala från A++ + till D) 
• Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standard-
tvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin 
• Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min 
• iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi 
• 10 års motorgaranti 
Program och specialfunktioner 
• Specialprogram: Underkläder, powerWash 60, Mörk tvätt,  
Outdoor, Skjortor, Mix, Hygien, Super 15 min / Super 30 min,  
Duntäcke, Ylle, Fintvätt/ Siden 
• VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med  
perfekt tvättresultat 
Design och komfort 
• Stor LED-display 
• touchControl-knappar: Start/Paus för påfyllning, Lättstruket, 
Temperatur, Varvtal/Sköljstopp 
• Indikation av överdosering 
• antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång 
Teknik 
• Steglös mängdautomatik  
Säkerhet 
• Barnspärr 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+++ 
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0 
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54 
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74 
Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 
1175 
Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550 
Anslutningseffekt (W): 2300 
Anslutningskabelns längd (cm): 210 

WT 43HOL7DN vit 
Förbrukning och prestanda 
• Kapacitet: 7 kg 
• Energieffektivitetsklass: A (på en skala från A+++ till D) 
• Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för 
standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin 
Program och specialfunktioner 
• easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret 
• autoDry: elektronisk fuktavkänning 
• Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. 
kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Outdoor, Underkläder, Super-
snabb 40, Skjortor 
• Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut 
Design och komfort 
• LED-display 
• touchControl-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd,  
24 h startfördröjning 
• softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i  
soft-design 
• antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång 
Säkerhet 
• Barnspärr 
Tekniska fakta 
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A 
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0 
Buller (dB re 1 pW): 65 
Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599 
Anslutningseffekt (W): 600 
Anslutningskabelns längd (cm): 145.0 
Fluorerade växthusgaser: Ja 
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja 
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golv

GOLV 

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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paRkettgolv – våRt val

Parkettgolv 
 
Vi har valt Kustbygg Group AB som leverantör av parkettgolv och standardutförandet i Din lägenhet 
är ett 3-stavs vitpigmenterat askgolv Bjelin ”Jerolim”. Ett modernt och ljust utseende valt att har-
monisera med olika slags inredningsstilar. 
 

Standardutförande 
 
 
 

 
Vill Du hellre ha ett annat utförande på golv så finns det hos Kustbygg Group AB möjlighet att se  
alternativa utföranden.  
 
Kontakta gärna en säljare innan ditt besök, för att få bästa tänkbara service.  

tillval
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våRt val – kakel och klinkeR

 
Vill Du hellre ha ett annat utförande på väggar och golv i badrum, samt i hall, så kan Du se ett brett 
utbud av kakel och klinker på www.sjokvistmurnings.se eller se och känna på produkter hos Sjökvist 
Murnings AB i Figeholm. Kontakta gärna en säljare innan Ditt besök, för att få bästa tänkbara  
service.

Kakel & Klinker 
 
För Kakel och Klinker har vi valt Sjökvist Murnings AB som leverantör och valet av plattor  
är gjort för att ge ett modernt och lättskött intryck.    
 
 

Standardutförande  
 

Väggar i Badrum och WC:  
Dekora Gloss White 200*300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golv i Badrum, WC och Hall:  
Dekora Nordica Cenere 300*300 mm  
(i dusch läggs plattor 150*150 mm)

tillval

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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FöRvaRing – våRt val

FÖRVARING  
 

Marbodal 
 
All förvaring i Din lägenhet är från Marbodal. Skjutdörrsgarderoberna är i designlinjen Möja Vit  
Silver Unik, och vanliga garderober med dörrar i Arkitekt Vit Plus. Se just Din lägenhets bofakta-
blad för att se fördelning mellan vanliga garderober och skjutdörrsgarderober. Samtliga utföranden 
har en höjd på 2100 mm inkl sockel. 

Detaljer 

Eluttag ABB Impressivo Strömbrytare ABB Impressivo

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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inglasning Balkong – tillval

INGLASNING BALKONG 
 

Ett av de allra härligaste attributen i Din lägenhet är ju den väl tilltagna balkongen. Här hoppas vi 
att Du kommer tillbringa många härliga stunder med morgonkaffet i handen, eller för att se Gotlands-
färjan glida in en sen kväll.  
 

 
Kanske vill Du vara mindre beroende av väder och vind, och 
därför glasa in Din balkong?  
 
Som tillval kan Du få Lumons ramlösa balkonginglasning som håller regn, snö, vind, väta och löv 
borta från Din balkong utan att minska ljusinsläppet. Dessutom minskar ljudnivån med upp till 50% 
och Du kan njuta av din balkong större delen av året. Se mer av Lumons produkter på 
www.lumon.com eller kontakta OstkustGlas som är leverantör av inglasning. 

Observera att bilden är en miljöbild där detaljer och utförande kan skilja sig från utförandet i Din lägenhet.
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pRislista och tillvalspRocess

Prislista Tillval 
 
Rostfritt utförande (Kyl/Frys/Diskmaskin/Ugn/Mikro/Fläkt)                               6 800 kr 
Integrerat utförande Kyl/Frys/Diskmaskin i Marbodal Arkitekt Plus Vit              11 500 kr 
Fläktkåpa SystemAir 722-10/B TENDER                                                            1 456 kr 
 
Köksluckor                                                                                                             pris hos leverantör 
Bänkskiva                                                                                                              pris hos leverantör 
Parkettgolv                                                                                                            pris hos leverantör 
Kakel & Klinker                                                                                                     pris hos leverantör 
 
Inglasning Balkong 4:a 104 m2                                                                             152 515 kr 
Inglasning Balkong 3:a 88 m2 österut                                                                   125 038 kr 
Inglasning Balkong 3:a 88 m2 västerut                                                                  133 650 kr 
Inglasning Balkong 3:a 80 m2                                                                               132 147 kr 
Inglasning Balkong 2:a 67 m2                                                                               117 595 kr  
 
Solgardiner (grå el vit, genomskinlig/ogenomskinlig)                                             2 200 kr/st 

Tillvalsprocessen 
 

Nu när det blivit dags att göra dina eventuella tillval, vill vi göra processen så enkel och tillförlitlig som 
möjligt, och vi ber dig därför följa stegen nedan. 
 
1. Besök den återförsäljare som presenterats i respektive område för att se deras utställning av de ut-

föranden Du kan välja mellan. Det kan vara en god idé att ringa och boka en tid med en represen-
tant innan Ditt besök, för att få den bästa hjälpen på plats.  

 
2. När Du bestämt vilken kökslucka/bänkskiva/parkettgolv/kakel som Du vill ha i Din lägenhet, får 

Du pris på tillvalet av återförsäljaren och ni tecknar också ett avtal på det ni kommit överens om.  
 
3. Dina val hos respektive återförsäljare sammanställs sedan hos entreprenören och kommer att fak-

tureras i samband med upplåtelseavtal till lägenheten. 
 
4. Dina val hos återförsäljarna ska vara gjorda senast den 28/2 och veckan därefter kommer du att få 

en bekräftelse på samtliga val. 
 
5. Om du är nöjd med den standardutrustning som presenterats i denna broschyr och därmed inte 

meddelar några val innan den 28/2, kommer du få ett mejl där du får bekräfta att du är nöjd med 
standardutförandet i din lägenhet.  

 
 
Med reservation för eventuella tryckfel eller mindre ändringar. Vänligen observera att återgivning i bild 
både i tryckt och digital form kan skilja sig från verkligt utseende.  



22   BJC GROUP   Tillval Norra Kajen  Med reservation för ändringar.

åteRFöRsäljaRe

Återförsäljare 
 
Kök 
XL-Bygg 
Åsavägen 37, 572 36 Oskarshamn 
Kontakt: Tomas Sandell, 0491-781892 
 
 

Golv 
Kustbygg Group AB 
Stensbergsvägen 17, 572 36 Oskarshamn 
Kontakt: Lars-Magnus Martinsson, 0491-382 423 
 
 

Inglasning 
OstkustGlas 
Formaregatan 1, 572 36 Oskarshamn 
Kontakt: Niclas Björkeke, 070-602 65 92 
 
 

Kakel och klinker 
Sjökvist Murnings AB 
Allégatan 21, 572 75 Figeholm 
Kontakt: Tommy Yngvesson, 0491-315 47 
 
 
 
Har du frågor kring processen vid dina tillval är du välkommen att kontakta 
Titti Falk på 0704-21 63 48 eller titti.falk@bjcgroup.se
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hamnpaRken – noRRa kajen oskaRshamn

Foto: Phil Forsberg-Poon
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inRedning och tillval

Beatrice Lesslies Gata 7 | 421 31 Västra Frölunda 
Tel +46 31 771 20 30 | Fax: +46 31-711 20 33 

www.bjcgroup.se


