
Allmänt
Samtliga väggar målas i en ljusgrå kulör (NCS 1500-N). I 
samtliga rum utom våtutrymmen ligger ett ljust ekgolv av 
vitpigmenterad 3-stavsparkett. Innerdörrar, socklar och 
foder av trä är släta och fabriksmålade i vitt. Tamburdörr 
är en säkerhetsdörr. Fönsterbrädor av grå kalksten. Taket 
målas i vitt i samtliga rum med våtrumsfärg i badrum. 

Hall
Kapphylla av krom med vita stavar. Vita garderober med 
rostfria handtag från HTH.

Kök 
Stänkskydd av beige/grå klinkerplatta Jura (300x600 
mm) Monteras stående. Köksinredning från HTH. Släta 
vita luckor med rostfria handtag. Arbetsbänk av ljusgrå 
laminat. Underlimmad diskho i rostfritt stål med 2 hoar. 
Köksblandare från Mora Armatur. Rostfria vitvaror, kyl/
frys, ugn och mikro i högskåp, induktionshäll och helin-
tegrerad diskmaskin. Bänkarmatur under väggskåp, 
lamputtag för egna lampor i tak.  

Sovrum
Garderober och linneskåp med släta vitlackade dörrar 
från HTH. 

Badrum 
Golv av beige/grå klinkerplatta Jura (300x600mm). 
Väggar kaklas med vita kakelplattor 100x200mm i halv-
förband. 

Stora spegelytor i nisch ovanför tvättställ och den 
vägghända WC-stolen. (1rok har spegel med belysning) 
Vit tvättställskommod från Svedbergs. Tvättställs- och 
badkarsblandare från Mora Armatur. Tvättmaskin och 
torktumlare eller kombimaskin i alla lägenheter. Vägg-
skåp med släta vita luckor och bänkbelysning. Infällda 
spotlights i tak. Badrumsbeslag som krokar och toapap-
pershållare är självhäftande och lämnas lösa i bostaden 
för eget montage. Duschdraperistång lämnas också löst. 

WC/Dusch i 5 r.o.k.
Golv av beige/grå klinkerplatta Jura(300x600mm). 
Väggar kaklas med vita kakelplattor 100x200mm i halv-
förband. Vit spegel med LED-belysning och tvättställs-
kommod från Svedbergs. Tvättställs- och duschblandare 
från Mora Armatur. Toalettpappershållare, handdukskrok 
och handduksstång är självhäftande och lämnas lösa i 
bostaden för eget montage. Duschvägg av typen hörn 
blank/klar från Svedbergs. Takbelysning är en Classic 
Glob i klarglas med vit sockel.

WC
Golv av beige/grå klinkerplatta Jura (148x148mm). 
Väggen målas i ljusgrått (NCS S 1500-N). Spegel vit om 
450mm med LED-belysning och tvättställskommod 
från Svedbergs. Tvättställsblandare från Mora Armatur. 
Handdukskrokar och toalettpappershållare är blankkro-
made och från Byggbeslag. Takbelysning Classic Glob i 
klarglas med vit sockel från Ifö Electric.

Klädkammare
Vitt städskåp med rostfria handtag från HTH. Vit hylla på 
konsoler från HTH, med klädstång. 

Materialbeskrivning originalutförande


