Fakta om bostaden
RUMSHÖJD
Takhöjd om ca 2,6 meter med undantag
för bottenplan där takhöjden är ca
2,7 meter. Eventuella avvikelser med
nedsänkt tak enligt ritning.

HALL
Golv i ljusgrå klinker med en tredjedels
förskjuten sättning, svart hatthylla och
förvaring enligt ritning.

GOLV
Genomgående askparkettgolv med
undantag för klinker i badrum samt hall.

GARDEROBER OCH FÖRVARING
Fristående garderober med svarta
handtag och skjutdörrsgarderober enligt
ritning.

INVÄNDIGA SNICKERIER
Vita fabriksmålade snickerier i trä.

VARDAGSRUM
Askparkett på golv och vitmålade väggar.

VÄGGAR
Vitmålade innerväggar i betong eller gips.

KÖK
Skåpinredningen kommer från Ballingslöv
med slätt utförande på luckor i varmgrå
ton. Svarta handtag, push-öppning på
väggskåp. Med integrerad diskmaskin
och köksfläkt samt inbyggd micro och
ugn får du ett enhetligt uttryck, vilket
ramas in av bänkskivan i varmgrått
laminat med underlimmad diskho och
en induktionshäll. Stänkskydd i grått
marmorinspirerat kakel, 600x600 mm.
Köksblandaren kommer från Mora och
vitvarorna från Whirlpool.

TAK
Vitmålat. Synliga skarvar där undertak
inte finns.
ELUTTAG OCH STRÖMBRYTARE
Vita.
YTTERDÖRR
Säkerhetsdörr.
INNERDÖRRAR
Vita släta innerdörrar med svarta
handtag.
FÖNSTER
Samtliga fönster är 3-glasfönster i
trä med aluminiumbeklädd utsida.
Fönsterbrädor av ljusgrå sten. Persienner
i fönster.

wc-stol, toalettpappershållare,
handdukshängare samt handdukstork
i mattsvart utförande. Beslag och
handtag i mattsvart. Rak duschvägg
från Svedbergs, klarglas med profiler i
mattsvart och även blandare från Mora.
Tvättdel enligt planlösning med väggskåp
och laminatbänk i vitt från Ballingslöv.
Tvättmaskin och torktumlare (alternativt
kombimaskin), Whirlpool. Spotlights i tak.
GÄST-WC
De lägenheter som har gäst-WC inreds i
samma stil som WC/badrum.
SOVRUM
Askparkett på golv och vitmålade väggar.
VARDAGSRUM
Askparkett på golv och vitmålade väggar.
BALKONG/UTEPLATS
Alla lägenheter har minst en balkong och/
eller uteplats. Belysning och eluttag på
yttervägg.

WC/BADRUM
Badrumsgolvet läggs i ljusgrått klinker
150x150 mm. Väggarna kaklas med
vita, matta kakelplattpr, i måtten
250x400 mm som sätts i fallande
längder. Grå kommod och handfat från
Svedbergs. Ovanför sitter en spegel
med LED-belysning. Golvstående

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum gäller samt branschregler för Säker Vatteninstallation. Med reservation för ändringar och leverantörsbyten. Huset och
lägenheten på bilderna är illustrationer. Observera att planlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelser kan förekomma.
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