Kamin

Välj till en kamin i
ditt nya hem i Källberga
En brasa är väl pricken över i:et i ett drömhem? I Fibulan finns
möjligheten att välja till en kamin i de bostäder som är 124 kvm.
Om du önskar köpa till en kamin är du välkommen att kontakta
ansvarig mäklare. Här kan du läsa mer om kaminen som vi
erbjuder som ett tillval för er som köper en bostad om 124 kvm.
Braskamin Contura 310
Contura 310 kommer i svart utförande med en gjutjärnslucka,
utvändig skorsten och ett praktiskt fack under kaminen som håller
reda på veden. Kaminen är utrustad med ett reglage för exakt
effektreglering, vilket tillåter en enkel och precis styrning av
förbränning. Lucka, roster och asklåda är också lättåtkomliga.
Läs mer om produkten på contura.eu.
Pris: 60 000 kr (inkl. moms)

Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig mäklare från
Skandiamäklarna på nedanstående kontaktuppgifter.
Stefan Sandin, Reg. Fastighetsmäklare
Telefon: 0706–63 79 59
Mail: stefan.sandin@skandiamaklarna.se

Laddbox

Grönt är skönt!
Ladda din elbil i Källberga
Det ska vara enkelt att leva hållbart i Källberga. Därför har vi
förberett förr laddbox så du kan köra elbil och ladda den smidigt
på din parkeringsplats. Om du önskar köpa till en laddbox är du
välkommen att kontakta ansvarig mäklare. Här kan du läsa mer om
laddboxen som vi erbjuder som ett tillval.
Garo Laddbox
Med Garo laddar du bilen hemma med upp till 22kW precis när
det passar dig. En smart och säker elbilsladdning som gör familjens vardag lite enklare. Garo är en svensktillverkad laddbox som
tillhör en av de säkraste laddboxarna på marknaden och monteras
på fasaden för dig som har en parkeringsplats framför huset.
Pris: 27 000 kr (inkl. moms)

Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig mäklare från
Skandiamäklarna på nedanstående kontaktuppgifter.
Stefan Sandin, Reg. Fastighetsmäklare
Telefon: 0706–63 79 59
Mail: stefan.sandin@skandiamaklarna.se

