DINA EGNA VAL

Atmosfären
LGH nr 2-1101, 2-1201, 2-1301, 2-1401
4-1101, 4-1201, 4-1301, 4-1401

När du har gjort ditt val av stil är din bostad klar. Men av
erfarenhet vet vi att det ofta finns både behov och vilja att
påverka lite till för att göra ett hem personligt och funktionellt
för just det livet som ska levas här. Se här vilka val du kan göra!

3 ROK 85 m2

Hallgolv

Tvätt- och torkmöbel

Vi har tagit fram alternativ för hallgolv och inom varje stil kan du välja
ett vackert golv i klinker som passar med övriga material och kulörer.
I planskissen nedan, se markerad yta för eget val av hallgolv.

Basutförandet för tvätt- och torkmöbel enligt skissen nedan,
är utformat så funktionellt som möjligt men ibland har man
egna önskemål och rutiner.
Därför har vi tagit fram några valmöjligheter för tvätt- och torkmöbeln.

Uppställningar för utrymmet 1800 mm.

Denna ingår
Tvättmaskin
Torktumlare
Bänksskåp med 2 lådor
2 överskåp
Hylla med klädstång
Bänkskiva

Eget val
Överskåp istället för
hylla med klädstång
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BASKULÖRER
Det här ingår
3 baskulörer per stil:
B1 B2 B3
Placering enligt planskiss nedan.

Korall

Kristall Grafit

B1

1000-N

0500-N

2502-Y

B2

1005-B80G

1002-Y

5500-N

1015-Y80R

8000-N

Baskulörerna inom respektive stilval ger tillsammans en harmonisk profil åt ditt hem
och dessa ingår i priset. De flesta väggarna målas med B1. B2 används på ett fåtal
väggar och B3 utgör en härlig accent på en mindre vägg.
Se placeringar av de tre baskulörerna i planskissen nedan.
I varje lägenhet har en vägg valts ut som möjlig fondvägg som du ser i planskissen.
Alternativ för fondvägg hittar du på sidan med HELA sortimentet.

1002-Y

B2

B1

B3

B2

Accentvägg

B3

Väggkulörer i ditt hem blir både harmoniskt
och spännande. Ditt hem är din personlighet!

B1

Möjlig
fondvägg

B1

F

B1
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