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I lägenheterna på Bacchus är standarden hög från 
första början så oavsett tillval eller ej kommer du få 
ett hem utrustat med kvalitet. Men för dig som vill 
sätta en mer personlig prägel på lägenhet finns såklart 
chansen till det.

När du vet vilka val du vill göra eller om du har frågor 
kontaktar du vår ansvarige för tillval som ser till att allt 
blir som du tänkte dig. 

VÄLKOMMEN HEM 
TILL BACCHUS

Att flytta till en helt nybyggd lägenhet ska vara enkelt och bekymmersfritt. För att det 
ska bli så lätt som möjligt för dig att bestämma hur just din lägenhet ska se ut visar vi i 
den här katalogen våra val av inredning och material. Du kan också ta del av vilka möjlig-
heter du har att anpassa dessa utifrån dina egna önskemål.
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Med reservation för eventuella tryckfel. 
Version 2019-11-08.
För att säkerställa att du har senaste versionen 
av tillvalskatalogen besök bacchusfbg.se.

Prata med vår kundansvarig Petter Moberg 
om du har frågor eller om du vill beställa ur 
tillvalskatalogen. Kontakta Petter innan du 
tar direktkontakt med leverantörerna.

PETTER MOBERG
Direkt: 0708-11 91 96
E-post: petter.moberg@forsen.com
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KÖK
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KÖKSINREDNING OCH GARDEROBER
Köket och garderoberna till din nya bostad kommer 
från Sentens. Garderober ingår enligt planritning med 
Sentens Kust vit 16 mm lucka. För mer information och 
sortiment se deras katalog eller besök deras hemsida  
electroluxhome.se. 

VITVAROR
Vi har g jort ett noggrant urval av energieffektiva vitvaror  
från Electrolux som håller hög kvalitet och med bra  
funktioner. Du kan läsa mer om produkterna på  
 electroluxhome.se. 

KYLSKÅP  
Kylskåp i rostfritt med FreeStore och shoppingfunktion, 
Elektronisk Touch på insidan, 1 grönsakslåda med tele- 
skopskenor. Rymmer 387 liter. Energiklass A++. 
ART.NR ERF4114AOXR.

FRYS  
Frys i rostfritt med Frost Free, DrinksChill samt 
snabbinfrysningsfunktioner. Rymmer 229 liter.  
Energiklass A++. 
ART.NR EUF2745AOXL.





standard

SENTENS STAD VIT   
Sentens Stad vit lucka med handtag Dill rostfri 
cc128 mm. Exklusiv granitbänkskiva - Steel grey, en 
snyggt mönstrad mörkgrå natursten som är mycket 
tålig. Diskho Intra Horizon.

 ALTERNATIV KÖKSINREDNING    
Var god kontakta ansvarig på Sentens Kök   
enligt kontaktuppgifter ovan.



standard tillval

Vid val av ditt kök var god kontakta  
Inger Rasmusson på Sentens Kök 
på telefon 035-260 33 03 eller  
inger.rasmusson@electroluxhome.com

Vid val av dina vitvaror var god kontakta  
Inger Rasmusson på Electrolux Home/  
Sentens Kök på telefon 035-260 33 03 eller  
inger.rasmusson@electroluxhome.com

Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller
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INDUKTIONSHÄLL   
Induktionshäll, 4 induktionszoner med booster, 
touch styrning, fasad i framkant. 60 cm bred.
ART.NR EHH7000F.



MIKROVÅGSUGN   
Inbyggd mikrovågsugn med bl.a. automatiska  
viktstyrda tillagningsprogram. Rymmer 17 liter.
ART.NR KMFE172TEX.



INBYGGNADSUGN  
Med denna SteamBake ugn kan du laga mat 
med perfektion. Electrolux CKP8000X är en 
varmluftsugn där du ger maten ett lyft med hjälp 
av ånga och ugnens matlagningstermometer. Tack 
vare ugnens pyrolytiska självrengöring slipper du  
allt skrubbande för att få bort gamla matrester.  
Med ett stilrent utseende ger den rostfria varm-
luftsugnen för inbyggnad ett snyggt intryck i köket. 
CKP8000X har en stor ugnsstorlek på 71 liter.
ART.NR CKP8000X.

 FLÄKTKÅPA 
Väggmonterad designkupa utrustad med kolfilter. 
Fläkten har ledbelysning som ger ett behagligt 
sken vid matlagning. Metalltrådsfiltren går  
utmärkt att diska i maskin vilket förenklar  
rengöringen. 60cm bred.
ART. NR FRANKE TENDER 729.



standard

VITVAROR

INTEGRERAD DISKMASKIN  
Helintegrerad diskmaskin med justerbart inrede 
som du enkelt anpassar efter dina behov. Våra 
unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i 
exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen 
ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena 
utan att gå sönder. Torkar tre gånger bättre med 
AirDry. Beam on Floor använder projicerade 
ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.  
Kapacitet IEC-kuvert: 13
Ljudnivå IEC 60704, dB(A): 44
Energieffektivitetsklass: A++
ART NR: EEG7000.
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VVS



BACCHUS inredning, material och tillval8

WC, DUSCH OCH BLANDARE

BLANDARE

För badrummet har vi valt stilrena produkter som standard enligt nedan.

Som standard ingår blandare från Gustavsberg i såväl kök som i badrum.  Som tillval kan du även välja mellan FM Mattsson 
och Mora. Vid frågor om blandare kontakta Petter Moberg på tel. 0708-11 91 96 eller petter.moberg@forsen.com.

WC-STOL 
IFÖ Sign.
Standardstol.
ART.NR 7856918. 



FM MATTSSON  tillval
4 830:- lägenhet 1-4
2 990:- lägenhet 5

 MORA  tillval
20 000:- lägenhet 1-4
13 750:- lägenhet 5



DUSCHVÄGG   
Svedbergs Skoga.
90x90cm. Klart glas med matt alu profil. 
ART.NR 60600399.

GUSTAVSBERG  standard

DUSCHVÄGG  
Svedbergs Skoga. 
90x90cm. Frostat glas med matt alu profil. 
ART.NR 60601399.







standard

standard

ART.NR 8220600 ART.NR 8377322 ART.NR 8344407ART.NR 8320141 ART.NR 8235543 ART.NR 8282916

ART.NR 8303250 ART.NR 8309121 ART.NR 8318185

Vid frågor gällande duschväggar kontakta  
Jens Weddig på Derome Byggvaror i Falkenberg 
och boka in en tid. Tel: 0346-71 36 44 
Mail: jens.weddig@derome.se

Tidsbokning 
gäller
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TVÄTT
OCH 
BAD
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BADRUMSINREDNING
Badrumsinredning till din bostad kommer från Svedbergs. 
Spegelskåp, kommod och högskåp är 80 cm breda i det 
stora badrummet. I lägenhetstyperna 1, 2, 3 och 4 finns 
det även ett mindre badrum och där gäller inredning som 
är 60 cm breda.

För att se utställning av standard, ställa frågor och 
göra val/tillval gällande innerdörrar, badrumsinredning 
och skjutdörrsgarderober kontakta Jens Weddig på 
Derome Byggvaror i Falkenberg och boka in en tid.
Tel: 0346-71 36 59 
Mail: jens.weddig@derome.se

BADRUMSINREDNING - 80 CM  

TOPMIRROR SPEGEL 80
Bredd 80 cm, höjd 84 cm, djup 7 cm. Svart ek.  
Med lysrörsbelysning. ART.NR 685800.

FORMA 80 DEEP
Underdel Forma 80 svart ek, två lådor.  
Tvättställ Deep. Bredd 80 cm, djup 45 cm. 
Svart ek. ART.NR 18821+8080.



 HANDTAG NR 5 
Svart. Bredd 256 mm.
ART.NR 12374.

 HANDTAG NR 5 
Svart. Bredd 256 mm.
ART.NR 12374.

 HANDTAG NR 5 
Krom. Bredd 256 mm.
ART.NR 12368.

 HANDTAG NR 5 
Krom. Bredd 256 mm.
ART.NR 12368.

 HANDTAG NR 5 
Vit. Bredd 256 mm.
ART.NR 12371.

 HANDTAG NR 5 
Vit. Bredd 256 mm.
ART.NR 12371.

BADRUMSINREDNING - 60 CM  

Inredning med 60 cm i bredd gäller för de mindre 
badrummen i lägenhetstyp 1, 2, 3 och 4.

TOPMIRROR SPEGEL 60
Bredd 60 cm. Svart ek.  
Med lysrörsbelysning. ART.NR 685600.

FORMA 60 DEEP
Underdel Forma 60 svart ek, två lådor.  
Tvättställ Deep. Bredd 60 cm, djup 45 cm.
Svart ek. ART.NR 18621+6060.







HANDDUKSKROK  
Smedbo. Mattborstad. 2 st/badrum. 
ART.NR. RS3455.

TOAPAPPERSHÅLLARE  
Smedbo. Mattborstad. ART.NR RS341.

standard

standard

standard

Tidsbokning 
gäller
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BADRUMSINREDNING - 80 CM  

TOPMIRROR SPEGEL 80  
Bredd 80 cm, höjd 84 cm, djup 7 cm.  
Med lysrörsbelysning. 

TOPLINE SPEGELSKÅP 80  
Bredd 80 cm, höjd 70 cm, djup 14/19 cm.

FORMA 80 DEEP
Underdel Forma 80 vit, två lådor. Tvättställ Deep. 
Bredd 80 cm, djup 45 cm.

 Svart ek 1 480:-
ART.NR 480800.

 Vit 715:-
ART.NR 
655800+15821+8080.

 Ljus ek 1 120:-
ART.NR 430800.

FORMA HÖGSKÅP 80 
Bredd 40 cm, höjd 172 cm, djup 35 cm.
Dessa högskåp kan placeras på följande platser 
enligt planritning:
Lgh 1  i stora wc bredvid torktumlaren, 
 i lilla wc bredvid komod
Lgh 2  i stora wc bredvid tvättmaskinen
Lgh 3  i stora wc bredvid tvättmaskinen, 
 i lilla wc bredvid komod
Lgh 4  i stora wc bredvid tvättmaskinen
Lgh 5  ej möjligt

  Svart ek
ART.NR 884352. 
5 000:-

Ljus ek
ART.NR 734352.
5250:-

Vit
ART.NR 754352.
4 230:-

tillval

BADRUMSINREDNING - 60 CM  

Ljus ek ART.NR 430600. 510:-

TOPLINE SPEGELSKÅP 60  
Bredd 60 cm, höjd 70 cm, djup 14/19 cm.

 Svart ek. ART.NR 480600. 715:-


 Vit ART.NR 450600. 460:-

tillval

TOPMIRROR SPEGEL 60
Bredd 60 cm. Med lysrörsbelysning.

FORMA 60 DEEP
Underdel Forma 60 svart ek, två lådor.  
Tvättställ Deep. Bredd 60 cm, djup 45 cm.

 Ljus ek 1 120:- 
ART.NR  
635600+13621+6060.  

 Vit 510:-
ART.NR  
655600+15621+6060. 

 Ljus ek 1 325:-
ART.NR 
635800+13821+8080.

 Vit 775:-
ART.NR 450800. 
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TVÄTT OCH KLÄDVÅRD
Inredningen för tvätt och klädvård ingår enligt plan- 
ritning till respektive lägenhet. Väggskåp samt bänk- 
skiva kommer från Sentens medan tvättmaskin och 
torktumlare kommer från Electrolux och är energi- 
effektiva samt med flera bra funktioner. 

Vid val av tvätt och klädvård var god kontakta  
Inger Rasmusson på Sentens Kök 
på telefon 035-260 33 03 eller  
inger.rasmusson@electroluxhome.com

ÖVERSKÅP OCH BÄNKSKIVA
Sentens Kust vit med 16 mm lucka med handtag Dill 
rostfri cc128 mm och bänkskiva Rot 525.

TVÄTTMASKIN  
Tvättmaskin - 7kg/1400V/min - XL-lucka, Time  
Manager, skontrumma. Energiklass A+++.
ART.NR EWF7000W2.

TORKTUMLARE  
Torktumlare - 7kg, kondenstumlare med elektronisk 
fuktavkänning & digital display. Energiklass B.
ART. NR EDP7000W2.







standard

standard

Tidsbokning 
gäller
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YTSKIKT
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GOLV OCH LISTER

KAKEL & KLINKER

Ett snyggt och tåligt trägolv i ek från Kährs ingår i alla 
rum förutom hall och badrum. I grundutförandet ingår 
även vita golvsocklar och foder. 

Vid önskemål om andra val utöver dessa var god 
kontakta Fredrik Carlsson på Kakel & Byggkeramik 
Falkenberg på telefon 0346-72 91 04. 

I badrum ingår det klinkergolv och i badrummen 
ingår även kakel på väggarna. I köket ingår kakel som 
stänkskydd.

Vid önskemål om andra val utöver dessa var god 
kontakta Fredrik Carlsson på Kakel & Byggkeramik 
Falkenberg på telefon 0346-72 91 04. Tänk på att det 
kan tillkomma extra kostnad vid val av andra kakel-
plattor samt olika sättningar och fog. Dessa faktureras 
direkt av kakelentreprenören.

TRÄGOLV  standard
Ek Como, mattlack, 15 mm. ART.NR 153N38EK09GW0.

TRÄGOLV  tillval
Ek pure plank, 1-stav, ART. NR 7876069.

LGH 1 - 25 990:-

LGH 2 - 28 125:-

LGH 3 - 23 140:-

TRÄGOLV  standard
Ek Taranto, 3-stav. ART.NR 153N19EK0NKW0.



 

 





KLINKER  standard
Hall och badrum: Denverstone grey, 60x60 cm natur.



KAKEL  standard
Badrum: Vit matt 30x60 cm.

KAKEL  standard
Kök: Vit matt 10x30 cm.



Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller

LGH 4 - 28 480:-

LGH 5 - 18 515:-

OBS. Priser för lgh 1503, 1504, 1603 och 1604 
lämnas av leverantören.



BACCHUS inredning, material och tillval 15

FÄRG & TAPETER
I din nya bostad kommer väggar och tak vara vitmålade 
i grundutförande. Det kommer också gå att göra per-
sonliga tillval. Vid önskemål om tillval var god kontakta 
Gunilla Karlsson eller Jenny Marchant på Beranders 
Färg i Falkenberg på telefon 0346-136 00.

SOLSKYDD
Som standard ingår plisségardin i ljusgrått för 
varje fönster.

DÖRRAR & HANDTAG
Innerdörrarna i din nya bostad är vita med vit karm med tätningslist. Färg 
NCS0500-N. Vid frågor kontakta Jens Weddig på Derome Byggvaror i 
Falkenberg på telefon 0346-71 36 59.

SLÄT  standard
Vit, slät massiv.

 MASSIV  tillval
Vit, slät massiv med 
ram 9x21. 
1 100:-/st



HANDTAG A13162  standard
16mm. Habo. Rostfritt. ART.NR 12685. 



HANDTAG VALENCIA  tillval
Borstad krom. ART.NR 14396. 
200:-/st



MASSIV  tillval
Vit, slät massiv med ram 
och runt glas 9x21. Välj 
mellan klart eller frostat 
glas. 3 000:-/st



HATTHYLLA
Som standard ingår hatthylla i hallen. Önskar du ej 
hatthylla var god meddela det. Vid frågor kontakta 
Jens Weddig på Derome Byggvaror i  
Falkenberg på telefon 0346-71 36 59.

Önskar ej hatthylla

 ESSEM DESIGN - NOSTALGI standard
Alu (beslag) / krom (rundstav), 80 cm.
ART.NR 025. 

Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller

SKJUTDÖRRS-
GARDEROBER
Skjutdörrsgarderober ingår enligt planritning  
med Elfa Artic ram i matt silver och med  
mjukstängningsfunktion och fyllning kristallvitt  
glas (ART. NR 50022). Hylla och stång ingår som  
standard.

Tidsbokning 
gäller

SPEGELGLAS  tillval
Klar spegel ART.NR 30001. 
750:-



Skjutdörrar går att få som tillval i hall i vissa lägenheter.
Kontakta Jens Weddig på Derome Byggvaror i  
Falkenberg på telefon 0346-71 36 44.

HANDTAG A1871  tillval
Matt krom. ART.NR 11041. 
200:-/st
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SPOTLIGHTS

PLEJD

Spotlights finns installerade i hall & WC/bad i grund- 
utförande, som tillval finns det möjlighet att sätta in 
fler spotlights.

En trådlöst teknik som ger användaren fördelarna med 
smart belysning som scenariostyrning, app till egen 
smartphone och schemaläggning för tidsstryrningar.

tillval

SPOTLIGHT 1
Extra spotlights i WC/bad. 
1 680:-/st

SPOTLIGHT 2
Extra spotlights i övriga rum. 
2 340:-/st





tillval

LÄGENHET 1 - 9 250:-

LÄGENHET 2 - 9 250:-

LÄGENHET 3 - 9 250:-

LÄGENHET 4 - 9 250:-

LÄGENHET 5 - 8 570:-











DESIGN STRÖMSTÄLLARE
Byt dina vita strömställare till valfri Exxakt design med valfri ram.  
Priset gäller för byte av samtliga stömställare i lägenheten.

tillval

LÄGENHET 1 - 500:-

LÄGENHET 2 - 440:-

LÄGENHET 3 - 480:-

LÄGENHET 4 - 440:-

LÄGENHET 5 - 290:-











LÄGENHET 1 - 4 050:-

LÄGENHET 2 - 4 540:-

LÄGENHET 3 - 4 050:-

LÄGENHET 4 - 4 540:-

LÄGENHET 5 - 3 280:-











PLAST tillval GLAS
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INBROTTSLARM HANDDUKSTORK
Förse lägenheten med ett uppringande larm med 
rökdetektorer. 

Vid frågor om elval kontakta Petter Moberg på 
tel. 0708-11 91 96 eller petter.moberg@forsen.com

LJUDANLÄGGNING
Förse din lägenhet med läckert ljud som
strömmar ut från infällda högtalare i taket.
 

tillval

INBROTTSLARM MED RÖKDETEKTOR
30 250:-
Larmet består av:
• Central med IP/gsm sändare
• Magnetkontakt på entrédörr
• 2 st rörelsedetektorer (husdjurssäkra)
• Brandvarnare ersätts med rökdetektorer



ÖVRIGT
tillval

EGET VÄGGUTTAG I FÖRRÅDET - 4 540:-
Förse ditt lägenhetsförråd med eget vägguttag 
som matas från din egen lägenhet.

DOSA FÖR ATT DÖLJA KABLAR  
OCH UTTAG - 510:-
Slipp synliga kablar vid den vägghängda TV:n. 
Montera en dosa för att dölja kablar och uttag.





tillval

TRÅDLÖS SONOS MED 1 ST INFÄLLD 
7 TUMS TAKHÖGTALARE MED  
SINGELSTEREO - 13 320:-
1 ST TILLKOMMANDE INFÄLLD 7 TUMS  
TAKHÖGTALARE FÖR OVAN - 5 110:-
Det behövs en Sonos för varje separat ljudzon





 HANDUKSTORK  
Somatherm Solvik  
LS-1000BC.  
1010cm hög och 
525cm bred.
ART NR 9413335

standard

DIMMER

Lägenhet 5
• Hall/Entre tak spottar
• Kök taklampor
• Kök bänkbelysning
• Kök uttag avsett för lampa ovan matsalsbord
• Kök uttag avsett för lampa ovan soffbord
• Sovrum uttag avsett för taklampa
• Wc tak spottar
• Wc bänkbelysning
 

Lägenhet 1, 2, 3, 4
• Hall/Entre tak spottar
• Kök taklampor
• Kök bänkbelysning
• Kök uttag avsett för lampa ovan matsalsbord
• Kök uttag avsett för lampa ovan soffbord
• Sovrum 1 uttag avsett för taklampa
• Sovrum 2 uttag avsett för taklampa
• Wc tak spottar
• Wc bänkbelysning
• Wc/D Tak spottar

FÖLJANDE BELYSNINGSPUNKTER HAR TRYCKKNAPPSDIMMER

Tidsbokning 
gäller
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DEADLINES FÖR BESTÄLLNINGAR

GENERELL INFORMATION
Ni ska kontakta varje leverantör för att sedan god-
känna en offert. När det är färdigt så ska ni kontakta 
Petter Moberg för att sammanställa slutligt avtal.

Petter Moberg
Telefon: 0708-11 91 96
E-post: petter.moberg@forsen.com

KÖKSINREDNING, VITVAROR 
OCH GARDEROBER
Sentens Kök, Halmstad

Inger Rasmusson
Telefon: 035-260 33 03
E-post: inger.rasmusson@electroluxhome.com

BADRUMSINREDNING
Derome Byggvaror, Falkenberg
Besöksadress: Tångvägen 7, 311 32 Falkenberg

Jens Weddig 
Telefon: 0346-71 36 59
E-post: jens.weddig@derome.se 

GOLV, KAKEL OCH KLINKER
Kakel & Byggkeramik, Falkenberg
Besöksadress: Tångvägen 9, 311 32 Falkenberg

Fredrik Carlsson
Telefon: 0346-72 91 04
E-post: fredrik@kakelochbygg.se

FÄRG OCH TAPETER
Beranders Färg, Falkenberg
Telefon: 0346-136 00
Besöksadress: Kanslistvägen 14, 311 39 Falkenberg

Gunilla Karlsson
gunilla.falkenberg@colorama.se

KONTAKTLISTA
Tidsbokning gäller

Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller

Tidsbokning 
gäller

Beställning av allt som berör EL eller ändringar som 
kan påverka något i konstruktion måste göras innan:
Plan 1 och 2  10 januari 2020
Plan 3 och 4  24 januari 2020
Plan 5 och 6  7 februari 2020
Plan 7  21 februari 2020

Beställning för resterande måste ske senast:
Plan 1, 2, 3 och 4 15 maj 2020
Plan 5, 6 och 7 5 juni 2020

Efter deadline så stämmer vi av vilka  
tillval som kan vara aktuella.



Vi har även utvecklat en app för Bacchus där du med hjälp av 
teknikerna 3D/AR och VR kan gå omkring i området, kika in i 
lägenheterna och njuta av utsikten. I lägenhetsväljaren ges du 

också möjlighet att välja ditt nya drömboende vid havet.
Appen är gratis och finns tillgänglig för både Android och iOS. 

Du kan också besöka www.bacchusfbg.se 
för att se mer av lägenheterna och Bacchus.

Följ oss på Facebook och Instagram.

Se tillgängliga lägenheter och gör intresseanmälan på
www.svenskfast.se/falkenberg
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Den här Tillvalskatalogen är framtagen i november 2019.


