BEDDINGE BEACH
TILLVAL OCH MÖBLERING

Stilren och tidlös inredning
med fokus på högkvalitativa och klassiska materialval.
Vår grundstandard kan enklast förklaras genom Scandinavian Simplicity, ljusa material med lugnet
och rymden som det tillför. Tillsammans med Caroline Interiors har tre inredningslinjer formats för
att inspirera och underlätta era val av inredning. För oss är det viktigt att kunna erbjuda olika funktioner, design, materialval och kulörer. Detta för att du som kund ska ha en stor möjlighet att skapa ditt
drömboende och det hem så som just ni vill ha det. Så fort vi har valt ut samtliga av våra samarbetspartners i detta projekt kommer vi att leverera en komplett tillvals- och möbellista där alla tillval finns
med och är prissatta.

TILLVALSPROCESSEN
1. Inledande inredningsmöte
Strax efter tecknande av förhandsavtal kallas ni för ett första inredningsmöte med ansvarig projektledare alt. utsedd inredningsansvarig. På detta möte diskuteras de önskemål som kunden har samt de
förutsättningar och möjligheter som finns i projektet.
2. Utkast på tillvalsavtal
Ett par veckor efter första mötet sker en första återkoppling på kundens önskemål och här presenteras
prisbild på utvalda val från tidigare möte. Vi vill att ni som kun¬der snabbt ska känna att ni får en
klar bild av kostnaderna för era inredningsval och önskemål, detta för att ni utifrån detta ska kunna ta
ställning till era slutgiltiga val.
3. Avstämning
Projektledaren/inredare återkopplar och stämmer av om det är någon fråga eller ytterligare önskemål
om prisbilder som uppkommit efter tidigare tillhandahållen offert. Vid justeringar från kund justeras
offerten kort därefter.
4. Avtal för tillval
Med produktionstidplanen som grund delges sista dag för tillval. I samband med detta skrivs ett tillvalsavtal tillsammans med We Construction.
5. Betalning av tillval
10 dagar efter signerat tillvalsavtal ska 30 procent av den totala tillvalssumman beta¬las. Resterande
det av tillvalskostnaderna, 70 procent, betalas vid tillträde av bostaden.

Standardinredning
Såhär ser bostäderna i projektet ut utan tillval.
Med reservation för utgående material eller byte till likvärdiga produkter.
Väggar & snickerier
Tak
Övrigt
Golv
Innerdörrar
Dörrhandtag

Målade NCS S 0500-N
Målat
Fönsterbänkar i kalksten
Ek natur 3-stavs
NCS S0500-N Swedoor: Slät Easy GW
Hoppe Atlanta

Hall

Keramiska plattor på golv 20x20 Höganäs GEO Grey vid
lägenhetsentrédörr (del av hall)

Kök		Kökslucka Aspekt Frost
Laminatbänkskiva, Zeus antracit
Stänkskydd Kakel Höganäs Arqitectos vit 10x20, liggande fograkt
Handtag Lounge Krom c/c 128
Diskho Intra Horizon, underlimmad
Köksblandare FMMattsson 9000E II
Diskbänksbelysning Ljusramp
Vitvaror

Kyl/frys iQ300
Kyl & Frys iQ300: KS36VVI3P & GS36NVI3P
Diskmaskin iQ300 SN43HI33TS (rostfri)
Inbyggnadsugn iQ100 HB510ABR0S
Micro iQ300 BF520LMR0
Häll med inbyggd fläkt iQ300 EH611BE15E (lägenhet med köksö)
Spishäll mot vägg iQ100 EU611BEB2E
Fläkt när spis mot vägg iQ300 LB55565
Fläkt integrerad i lägenhetsaggregat Swegon R3

Bad/tvätt/wc

Keramiska plattor på golv 20x20 Höganäs GEO Grey +10x10 i dusch
Kakel på väggar 20x40 vit Höganäs
Golvmonterad toalett
Vägghängt tvättställ Marbodal Dyning Frost
Handtag Kommod Lounge Krom c/c 128
Spegelskåp Marbodal Dyning Frost (exkl belysning)
Duschhörna, INR Linc Angel krom
Duschset FMMattsson 9000E II duschpaket
Tvättställsblandare FMMattsson 9000E
Tvättmaskin iQ300 WM14N23BDN
Torktumlare iQ300 WT45RVB8DN
Kombimaskin iQ300 WN34A1L0DN
Handdukstork Somatherm Taserud

Förvaring

Klädkammare/förråd, inne i lägenheten/källare alt.
utvändigt i anslutning till lägenheten

NCS S 0500-N

Fönsterbänkar i
kalksten

Ek natur 3-stavs
Kährs Siena mattlack

Det första tecknet på att vintern är i antågande är det vackra vita skalet av
glimrande frost som täcker buskar och grenar.
Den här kristallklara och rena känslan inspirerade Marbodal till färgen Frost.
Det är en ljus och energirik färg som får våra flöden att gå snabbare. Den hjälper
rummet att upplevas större och drar mot en modern och ren känsla.

Luckor Marbodal Aspekt Frost & Ho Intra Horizon, underlimmad.

Köksblandare
FMMattsson
9000E II

Häll med inbyggd
fläkt iQ300
EH611BE15E

Kakel på väggar i bad
20x40 vit Höganäs

KÖK

Standard
Laminatbänkskiva
Zeus Antracit Marbodal

Standard
9000 E II, FM Mattsson
DM avstängning

inredningslinjer
För att göra det interiöra lika tilltalande som det exteriöra och knyta ihop det med den fantastiska natur som omringar dessa bostäder har vi tagit fram tre olika inredningslinjer som hjälper till att göra
upplevelsen av att bo i Beddinge Beach komplett.

Standard
Aspekt Frost, Marbodal
Standard
Lounge 128 c/c
Marbodal

Standard
Intra Horizon, Marbodal

Strändernas sanddynor och behagliga färger, talldungarnas grönska och omslutande effekt och naturmaterialens lugn och enkelhet är det som vi inspirerats av. Oavsett vilken line man väljer plockar man
på olika sätt in en del av den kringliggande naturens färger och material och det ger en genomarbetad
helhet som sedan är lätt att göra till sitt hem.
I enlighet med de tre linjerna finns också tre fulla möbelpaket att köpa till sin nya bostad för att
skapa en fulländad interiör som dessutom då levereras helt inflyttningsklar. Detta gäller bostäderna i
projektet upp till 55 kvm.

BADRUM

För bostäder över 55 kvm erbjuder vi möjligheten att Caroline Bengtsson, som tagit fram inredningslinjerna, hjälper er att skapa en personlig prägel utifrån era egna önskemål.
Standard
Höganäs GEO Grey, Antracit, Black 20x20 cm

Standard
Höganäs vitt matt 20x40 cm

För de som hellre känner att de vill göra egna val är tillvalslistan lång och möjligheterna stora till
att skapa något unikt. Det kommer att finnas möjlighet att skapa en helt egen karaktär så om det är
något romantisk, rustikt eller industriellt som önskas.
För detta projekt kommer vi också ta fram möjlighet till en hög nivå av uppkoppling i hemmet.
Med funktioner på att från belysning, till skalskydd, till larm, till trygghet, till ljud, till förbrukning
m.m. Detta för att det ska finnas en möjlighet att lätt genom en mobil applikation få information om
sin bostad.

Standard
Lounge 128 c/c
Marbodal

Standard
Dyning Frost , Marbodal

Standard
Trättställsblandare 9000 E
FM Mattsson

Standard
Duschset 9000E
FM Mattsson

Sophisticated
Beach House

”När man väljer Sophisticated Beach House väljer man att plocka
stranden och havet ännu närmare än det redan är. Färgerna för tankarna till Österlens milslånga stränder och havets blågröna nyanser.
Här är livet lätt och behagligt utan att tumma på komfort och material. Ljusa ekgolv, sandfärgat kök med ljusa stenbänkskivor tillsammans med linnegardiner och mattor i naturmaterial - allt i perfekt
harmoni.”

Sophisticated
Beach House- Tillval

Generellt

KÖK
Ek Horizon 1-stavs
Kährs

Dörrhandtag & Beslag
Helix 220 Stripe
Rostfritt Beslag Design

Handtag Knopp T Helix
Marbodal

Kökslucka
Arkitekt Plus Sand
Marbodal

Helintegrerad kyl & frys
samt diskmaskin

Väggkulör
Jotun Sommarsnö

Bänkskiva & Stänkskydd
Kvartskomposit Venato Bianco
Marbodal

Easy slät vit NCS 0500-N

Badrum
Kakel & Klinker
Bricmate Limestone Ivory 60x60

Diskho
Intra Linea 7140
Marbodal

Köksblandare
Tapwell EVO185 Rostfri
Tapwell
TVM7200 Brusched nickel

Tapwell EVM026
Brusched nickel

Kommod och spegelskåp
Dyning Ljus

Naturally
White

”När man väljer Naturally White som sin inredning väljer man det rena enkla tillsammans med
naturens följsamhet. Här får man en tidlös bas som är enkel att sätta sin personliga prägel på.
I köket kombineras vita och träfärgade luckor med ljust varmgrå bänkskivor. Ekgolvet ger naturens värme samtidigt som de vita väggarna omfamnar en likt svala nytvättade lakan en varm
sommarkväll. Helheten känns fräsch utan att kännas kall.”

Generellt

Naturally
White - tillval

Väggkulör
NCS 0500-N

KÖK

Ek Brighton1-stavs
Kährs
Bänkskiva & Stänkskydd
Kvartskomposit Beach Grey
Marbodal

Dörrhandtag & Beslag
Helix 220 Stripe Rostfritt
Beslag Design
Easy slät vit NCS 0500-N

Badrum
Kökslucka
Arkitekt Plus Frost
Marbodal

Diskho
Intra Linea 7140
Marbodal

Kökslucka
Arkitekt Plus Ek
Marbodal

Se även inspirationsbild Badrum Naturally White i säljbrochyren
Handtag Rattan Rostfri
Beslag Design

Köksblandare
Tapwell EVO185 Krom

Kakel & Klinker
Bricmate Quartzit Pearl 60x60

Tapwell
TVM7200 Krom

Tapwell EVM026
Krom

Kommod och Spegelskåp
Dyning Frost

Forrest
Fascination

”När man väljer Forrest Fascination skänker man sitt hem tallskogens lugn och stabilitet.
Här finns plats för avkoppling och återhämtning. Färgerna är djupa, naturnära och hämtade från, de för området så karakteristiska, tallskogsdungarna som skyddar husen från
Östersjöns väder och vind. Behagligt grönt kök med mörkt sandfärgade bänkskivor, väderbitet ekgolv och svarta kontraster i detaljer skapar både en intressant helhet men också en
mycket ombonad känsla.”

Forrest
Fascination-Tillval

generellt

Väggkulör Juton Tudor

KÖK

Se även inspiratisbild på nästa uppslag över ett radhus inspirerad av Forrest Fascination

Handtag Unifrom
Marbodal

Ek Nouveau 1-stavs
Kährs

Dörrahandtag & Beslag
Helix 220 Stripe Svart
Beslag Design

Badrum

Kökslucka
Form Tall
Marbodal

Easy slät vit NCS 0500-N

Bänkskiva & Stänkskydd
Kvartskomposit Beach Grey
Marbodal
Handtag Manor med bricka
Marbodal

Tapwell EVM026
Krom

Diskho
Intra Linea 7140
Marbodal

Köksblandare
Tapwell EVO185 Mattsvart

Tapwell
TVM7200 Mattsvart

Badkar
Nordhem Aspholmen

Kakel & Klinker
Bricmate J Runö Grey 60x30

INR
Duschvägg svart profil

Sophisticated
Beach House
möbelpaket
I enlighet med de tre inredningslinjerna finns också tre fulla möbelpaket
att köpa till sin nya bostad för att skapa en fulländad interiör som dessutom då levereras helt inflyttningsklar.
Detta gäller bostäderna i projektet upp till 55 kvm.
För bostäder över 55 kvm erbjuder vi möjligheten att Caroline Bengtsson,
som tagit fram inredningslinjerna, hjälper er att skapa en personlig prägel
utifrån era egna önskemål.
Katalogen kompletteras separat med prissata möbellistor.

I möbelpaketet till Sophisticated Beach House möts det beige
köket upp av ljusa och jordnära toner i samma skala för att göra
helheten fullständig. Ljusa textilier och ljust trä möter en del vita
toner i detaljer för ett lätt och fräscht uttryck.

Naturally
White

Forrest
Fascination

I Naturally Whites möbelpaket utgör det vita och obehandlade
träfärgade basen precis som i resten av bostaden. Naturens renhet är påtaglig genom ljusa textilier och behagliga material som
känns äkta.

För att göra Forrest Fascination fullständig kan man välja till
ett möbelpaket som känns igen av svarta kontraster till de gröna
tonerna som finns i köket. Svartbetsat trä tillsammans med svart
stål blandas med ljusare toner på textiler för att skapa en intressant
inredning.

”Med noggrannhet och sinne för detaljer vill jag
skapa en känsla som gör att ni aldrig vill lämna ert hem”

caroline@carolineinteriors.se
0705-36 30 24
Caroline Interiors AB
Stenbrovägen 52
253 68 HELSINGBORG

