


Vill du bo i en 
nyrenoverad 
lägenhet? 
Välj en lägenhet hos Stena 
Fastigheter som är renoverad 
till plusstandard. 

Du får ett modernt boende 
med noga utvalda material 
och produkter av hög kvalitet.
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Stena Fastigheter Plusstandard är ett boende för dig 
som värdesätter en modern lägenhet. Vår plusstandard 
ger dig nytt kök, nytt badrum och mycket mer. 

Vi utvecklar våra bostadsområden på olika sätt, bland 
annat genom löpande förvaltning, Relationsförvaltning®, 
upprustning, Plusstandard och genom att bygga nya 
bostäder. Vi arbetar långsiktigt för att skapa hållbara bo-
stadsområden där våra hyresgäster trivs och vill bo kvar. 

Med Stena Fastigheter Plusstandard kan du påverka 
ditt eget boende. Du som väljer att söka en lägenhet med 
Plusstandard får en modern lägenhet med helt nytt bad-
rum och kök samt nya golv och nymålade väggar och tak 
och mycket mer. På följande sidor kan du se vad som ingår i 
vår plusstandard. 

Plusstandard skapas i tiden mellan att en hyresgäst 
flyttat ut och innan en ny hyresgäst flyttar in. Med Plus-  
standard utökar vi valfriheten i vårt boendeutbud. 

Hur gör jag om jag vill bo i en lägenhet med 
Plusstandard?
Ansökan och förmedling av lägenhet med plusstandard 
görs på Stockholms Bostadsförmedling: 
bostad.stockholm.se. 
Här informerar vi om det är en lägenhet med 
plusstandard.

Upplev känslan av att flytta in 
i en nyrenoverad lägenhet

VÄLJ EN LÄGENHET MED (NY)KÄNSLA
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Kök
• Nya köksstommar, vita luckor, grå bänkskiva och 
rostfria handtag
• Ny kyl och frys, spis, fläkt och diskmaskin (i mån av 
plats)
• Vitt kakel ovanför bänkytor och ny blandare
• Spotlights under köksskåp och ny takarmatur

Badrum/WC
• Vitt kakel och grå klinker
• Nytt badrumsskåp, tvättställ och kommod
• Ny toalett
• Handdukstork på el
• Tvättmaskin och torktumlare alt. kombimaskin
• Duschvägg, ej badkar (i mån av plats)

Hall
• Klinkerliknande golv vid ytterdörr
• Säkerhetsdörr
• Ny hatthylla

Övrigt
• Alla väggar och tak målas i vitt
• Ekparkett läggs in i alla rum (inkl. kök och 
klädkammare), nya socklar och innerdörrar
• Ny klädkammarinredning och städskåp
• Ny modern elstandard
• Nya strömbrytare, eluttag och takkontakter
• Temperaturlogg och brandvarnare

Förutom nytt badrum, kök 
och vitvaror så målas alla 
väggar och tak i vitt och ek-
parkett läggs in i alla rum

PLUSSTANDARD — DET HÄR INGÅR

Ekparkett från Kährs läggs in i alla rum.

5



BJUD HEM DINA VÄNNER OCH NJUT AV 
ATT LAGA MAT I ETT MODERNT KÖK

Kök från Ballingslöv med luckor Solid, vit.

Kökslucka Solid vit.
Ballingslöv

Handtag, borstad metall. 
Ballingslöv

Ballingslöv

Bänkskivor
Bänkskivor i kök sätter en stor del av 
rummets karaktär. Vår bänkskiva i 
laminat kompletterar och färgmatchar 
kökets övriga inredning. Den är slit-
tålig och enkel att underhålla.

Köksluckor
Släta köksluckor med något avrundade 
kanter. Solid köksluckor är älskade 
köksklassiker sedan många år. Klassiskt 
och stilrent.

Handtag
Till köksluckorna har vi valt ut ett 
matchande handtag.

Spiskåpa
Spiskåpa i rostfritt stål med timer.
Franke

Kakel
Vitt, matt kakel i måtten 100x300 mm.
Höganäs
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Diskmaskin, rostfritt
Smart och lättanvänd diskmaskin i rostfritt. Med den bekväma Time 
Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, 
så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster. 
Electrolux

Kylskåp, rostfritt
185 cm högt kylskåp i rostfritt som tar hand om dina 
råvaror på ett bra sätt. FreeStore ser till att temperaturen 
blir jämnare och att luften snabbare kyls ned, perfekt 
om till exempel om dörren varit öppen en längre tid. 
Praktisk grönsakslåda på utdragsskenor och rejält 
handtag i metall. Grönsakslådan kommer utan avdelare 
så att du får plats med extra stora matvaror i den. 
Electrolux

Frysskåp, rostfritt
185 cm hög frys i rostfritt med FrostFree-teknik som 
innebär att du helt slipper frosta av din frys och får 
mer tid över till annat. Med invändig LED-belysning och 
genomskinliga lådor är det enkelt att hitta det du söker. 
Frysen larmar vid för hög temperatur eller om 
dörren glömts öppen.
Electrolux

Spis, rostfritt
Denna elspis värmer upp snabbare 
än vanliga keramikhällar. Stor låda 
för köksredskap. Mekaniskt lås för 
barnsäkerhet.
Electrolux

Du slipper frosta av!
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TVÄTTA NÄR DET PASSAR DIG SJÄLV     
I DITT SUPERFRÄSCHA BADRUM

Badrum med inredning från bl a Svedbergs. Klinker och kakel från Höganäs.

Svedbergs

Svedbergs

Badrumsskåp
Spegelskåp med ledbelysning, tvättställs-
ljus och 230 V eluttag. Skåpet har två 
dörrar med heltäckande spegelglas på in- 
och utsida. Två flyttbara hyllor i glas. 

Kommod/tvättställ
Stilren kommod och tvättställ i vitt.

Handdukstork
Fyrkantiga rör och raka ribbor ger 
handdukstork en modern, stilren fram-
toning. Tillverkad i rostfritt polerat stål 
för en snygg och hållbar yta. Termostat 
max 55°C.

a-collection
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Duschvägg
Duschvägg som ger det lilla badrummet 
rymd. De inåt- och utåtgående dörrarna 
kan fällas in mot vägg. Stängning med 
magnetlister.

Arrow

Tvättmaskin
Med en tvättmaskin med Time Manager® kan du själv 
välja när tvätten ska vara klar. Maskinens Power-
Jet-system ser till att tvättmedelsfacket alltid är 
fräscht och fritt från tvättmedelsrester. AutoSense 
anpassar automatiskt programtiden till mängden tvätt. 
A+++ och 7 kg kapacitet.

Electrolux

Torktumlare
Torktumlare med 7 kg kapacitet och elektronisk fukt-
avkänning. Bevara kläderna längre med kondenstumlare 
- anpassad torktid och energiförbrukning för varje tvätt 
som slutar i precis rätt tid. Då tvätten aldrig torkas längre 
än nödvändigt, skyddas tygerna från att skadas och de 
håller längre.

Electrolux

Kakel
Vitt, matt kakel i måtten 250x400 mm.

Höganäs

Kinker
Antracit, klinker i måtten 100x100 mm.

Höganäs

9




