
 
    

PRISLISTA MKBplus
(kök, bad, vitvaror med mera)

Här ser du vilka möjligheter du har att förnya det mesta i din lägenhet. 
Byt ut hela, eller delar av, ditt kök, badrum, garderober och balkong.
Du kan också öka säkerheten i  din lägenhet. Möjligheterna är många!
Vi reparerar dina tillvalsprodukter utan kostnad. När din tillvalsprodukt så småningom 
är utsliten ersätter vi den med en ny av motsvarande kvalitet. När tillval väl är installerat
betalar du en månadshyra för varje produkt. Månadskostnaden kommer att ingå i grundhyran.

När du bestämt dig, kontakta din husvärd.

KÖKSPRODUKTER

Spis med keramikhäll                       Bredd 60 cm         44 kr
  
                          Bredd 70 cm         44 kr

OBS! Eventuellt restvärde på den gamla spisen tillkommer

Spis med induktionshäll                        Bredd 60 cm         87 kr

                             Bredd 70 cm         87 kr

OBS! Eventuellt restvärde på den gamla spisen tillkommer

Spis med keramikhäll och                       Bredd 60 cm        98 kr
varmluftsugn (endast 400 V)                        Bredd 70 cm         98 kr

OBS! Eventuellt restvärde på den gamla spisen tillkommer 

Kolfilterfläkt/spiskåpa                                    Bredd 60, 70 cm       44 kr

Kolfilterfläkt med kryddhylla                       Bredd 50, 60, 70 cm       58 kr

Diskmaskin                                   Bredd 59,5 cm     169 kr

Smaldiskmaskin                        Bredd 45 cm     169 kr
               

Bänkbelysning            Bredd 63 cm       24 kr

Frys (ett extra skåp till lägenheten)                            Bredd 59,5 cm       107 kr

Kyl & frys OBS! (ersätter kyl med                               Bredd 59,5 cm       35 kr
frysfack, ofta i mindre lägenheter)

OBS! Eventuellt restvärde på den gamla spisen tillkommer 

Renovering av kök              Vänd dig till din husvärd för information.
               Vi gör alltid enskild kalkyl för varje kök och 
               lämnar ett separat pris.

Nytt kök Vänd dig till din husvärd för information.
Vi gör alltid enskild kalkyl för varje kök och 
lämnar ett separat pris.
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fortsättning MKBplus - PRISLISTA 2020

TVÄTT OCH BAD
TVÄTTPELARE        består av bägge maskiner här under:    281 kr
Tvättmaskin, för sig            Bredd 60cm,  djup 62 cm 155 kr
Torktumlare, för sig             Bredd 60 cm, djup 58 cm 127 kr

Kombitvättmaskin        Tvätt och tork         148 kr
         i samma maskin 

               
    
                           

Duschdörrar        Raka dörrar   OBS! Installeras endast i                106 kr
       helkaklade badrum.

         Rundade dörrar      116 kr

Handdukstork                 Bredd 62 cm   50 kr

Helkakling av bad        Vänd dig till din husvärd för information. Vi gör enskild
         kalkyl för varje badrum och lämnar ett separat pris.

Köksluckor        (Enligt Konceptval)
Laminat liten               0-1100 mm         
Laminat stor                                1100- och uppåt 
Laminat lådfront              

EXTRA GARDEROBER         höjd 2118 mm
Vit standarddörr            42 kr

EXTRA LINNESKÅP         höjd 2118 mm
Vit standarddörr            52 kr

GARDEROBBSDÖRRAR       Ett handtag till varje lucka ingår
Laminat liten              10 kr
Laminat stor            1 kr
Limhamnsdörr (innerdörr)           16 kr

Säkerhetsdörr          117 kr

       

Lås till terrass/balkongdörr           22 kr

Brytskydd fönster och altandörr          13 kr

Jordfelsbrytare        Inkopplad vid centralen.        29 kr

Jordat uttag        Per rum.         32 kr

Jordat uttag på balkong           39 kr

Inglasad balkong        Vänd dig till din husvärd för information. Vi gör enskild
         kalkyl för varje balkong och lämnar ett separat pris.

Garagesektionering       Vänd dig till din husvärd för information. Vi gör enskild
         kalkyl för varje sektionering och lämnar ett separat pris.

Ett handtag till varje dörr ingår.
10 kr
13 kr
16 kr

ÖVRIGT

Sidan 2 (2)

10 kr
14 kr
  3 kr
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