
Välj ditt nya kök
Haninge Bostäder i samarbete med Modexa



Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

Vilken stil passar dig?

3. Handtag

2. Färg, luckor

 � Snövit 
0500-N

 � Lindblomsgrön 
S2005-G70Y

 � Minna, slät med  
fasettslipad kant

 � Antikvit 
S0502-Y

 � Platinagrå 
S4500-N

 � Lina, spårfräst lackerad 
med lätt profilerad kant

 � Pärlgrå 
S2500-N

 � Nellie, spårfräst lackerad 
med lätt profilerad kant

 � Cappuccino 
S2005-Y50R

1. Luckor, lackade

 � Sara, slät med 
rundad kant

Pris för val 1–4: 220 kr/mån eller 120 kr/mån för er som bor i 1 rum med kokvrå.

 � Retro 
Krom 

 � Retro 
Mässing  

 � Knopp 401 
Tenn 

 � Knopp 401 
Krom 

 � Terni  
Rostfri look  
128 mm

 � Arild 
Rostfri look 
128 mm

 � 0143 
Krom 
128 mm

 � 0143 
Rostfri look 
128 mm

 � 0143 
Svart 
128 mm



Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

Vilken stil passar dig?

4. Bänkskivor

Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen. Modexa i samarbete med Haninge Bostäder.

6. Lägenhetsspecifikt

 � Grythurts. 
Byt ut ett köksskåp och få bekväma 
samt lätt gående grytlådor. Monteras 
om tekniskt möjligt. 25 kr/mån.

5. Stänkskydd och utvändig stommålning, 70 kr/mån.
Kompaktpanel ett modernt och praktiskt alternativ till ett nytt stänkskydd som monteras utanpå befintligt stänkskydd.

 � Vit, blank  � Vit, matt  � Svart, matt  � Metallin 

 � Gråsvart 
Grå 23

 � Brazil 
Grå 50

 � Light grey 
concrete  
Grå 40

 � Concrete 
effect  
Grå 41

 � Myriad  
Grå 60

Ingår

• Bänkprofil i aluminium.  
Stilfull list som förlänger livslängden på bänkskivan. 
Monteras på bänkskivans kant mot spis där tekniskt möjligt.

• Dämpning på luckor och lådor.

• Snyggt och fräscht med bänkskåpsinsats.  
Läggs på botten i disk bänkskåpet, lättstädat och 
vattensäkrat. Monteras där tekniskt möjligt.

• Källsortering med 2 kärl.

 � Marble white  
Grå 64



Kontaktuppgifter och beställning
Kontraktsinnehavare 1:  

Adress:   

Lägenhets nr:  

Mobil:  

E-post:   

Datum och underskrift:  

 � Har tillgång till mobilt bank-ID.

Kontraktsinnehavare 2:  

Mobil:  

E-post:   

Datum och underskrift:  

 � Har tillgång till mobilt bank-ID.

Avgifterna höjs med 2,5 % per år enligt avtal med hyresgästföreningen. 
Modexa arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. 
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. 
Mer om detta kan du läsa på modexa.se


