Rumsbeskrivning – Avser etapp 1
Allmänt lägenhet
Lägenhetsdörr:
Golv:

Säkerhetsdörr med titthål
1-stavs askparkett.
Kokosmatta i hall
Socklar:
Ekfaner, oljat
Väggar:
Vita, målade. NCS S: 0500-N
Innertak:
Vita, målade. NCS S: 0500-N
Innerdörrar:
Massiva, ekfaner
Dörrfoder/listverk:
Ekfaner, oljat. Synliga infästningar
Fönsterbänkar:
Natursten
Garderober: 	Fasta- eller skjutdörrsgarderober.
Vita, släta luckor/dörrar med vit
profil, påbyggnadsbar grundinred
ning. Garderobsdjupet varierar.
Se Bofaktablad för uppställning
Kök
Snickerier:
Ekfaner med takanslutning
Bänkskiva/diskho: 	Bänkskiva av stenkomposit.
Planlimmad rostfri diskho
Vitvaror: 	Energieffektiva rostfria vitvaror.
Separat kyl och frys, alternativt
kyl/frys i mindre lägenheter, se
Bofaktablad. Induktionshäll,
inbyggd ugn i underskåp, integre
rad diskmaskin (ej diskmaskin i
lägenhet 1-1204, 1-1304, 1-1404).
Uttag för mikro i skåp
Spisfläkt:
Kolfilterfläkt
Stänkskydd: 	Kakel, 15x15 cm, vit blank,
halvförband
Badrum/dusch (WC/bad)
I projektet bygger vi både med förtillverkade badrumsmoduler
samt platsbyggda badrum. Modulerna byggs i fabrik och lyfts
in i samband med stomresningen. Metoden uppfyller de högsta
kraven vad gäller kvalitet och fuktsäkring
Badrum/dusch (WC/bad), badrumsmoduler
Gäller för lägenhet 1-1202, 1-1203, 1-1204, 1-1302, 1-1303,
1-1304, 1-1402, 1-1403, 1-1404, 1-1501, 1-1502, 1-1503, 1-1601,
1-1701, 2-1201, 2-1202, 2-1203, 2-1204, 2-1301, 2-1302, 2-1303,
2-1304, 2-1401, 2-1402, 2-1403, 2-1404, 2-1501, 2-1502, 2-1503,
2-1504,2-1601, 2-1602, 2-1603, 2-1604, 2-1701, 2-1702, 2-1703,
2-1704, 2-1801, 2-1802, 2-1803, 2-1804, 2-1901, 2-1902, 2-1903,
2-1904, 2-2001, 2-2002
Golv:
Klinker, 15x15 cm, beige matt
Vägg: 	Kakel, 15x15 cm, vit blank,
halvförband
Tak: 	Plåtkassetter med infällda
spotlights
Porslin: 	Vägghängd WC med utvändig
vattencistern, handfat med
kommod och inkaklad spegel

Bad/duschplats: 	Duschplats med vikbar duschvägg
i klarglas, profil i aluminium
Belysning: 	Spotlights i tak och armaturer
ovan inkaklad spegel
Vitvaror: 	Energieffektiv vit tvättmaskin
och torktumlare, alternativt
kombimaskin i mindre
lägenheter. Se Bofaktablad
Bänkskiva och överskåp: 	Laminatbänkskiva och vita, släta
överskåp vid separat tvättmaskin
och torktumlare. Se Bofaktablad.
Belysning under väggskåp.
Separat eluttag
Beslagning: 	Kromade handdukshängare,
toalettpappershållare och
handtag
Badrum/dusch (WC/bad), platsbyggda
Gäller för lägenhet 1-1101, 1-1201, 1-1301, 1-1401, 1-1602, 1-1702,
2-1101, 21102, 21103, 2-1104, 2-2102
Golv:
Klinker, 15x15 cm, beige matt
Vägg: 	Kakel, 15x15 cm, vit blank,
halvförband
Tak: 	Målade släta undertak med
infällda spotlights
Porslin: 	Golvstående WC med utvändig
vattencistern, handfat med
kommod och golvanslutet avlopp
samt inkaklad spegel
Bad/duschplats: 	Duschplats med vikbar duschvägg
i klarglas, profil i aluminium
Belysning: 	Spotlights i tak och armaturer
ovan inkaklad spegel
Vitvaror: 	Energieffektiv vit tvättmaskin
och torktumlare, alternativt
kombimaskin i mindre
lägenheter. Se Bofaktablad
Bänkskiva och överskåp: 	Laminatbänkskiva och vita, släta
överskåp vid separat tvättmaskin
och torktumlare.
Se Bofaktablad. Belysning under
väggskåp. Separat eluttag
Beslagning: 	Kromade handdukshängare,
toalettpappershållare och
handtag
Övrigt: 	Utanpåliggande rördragningar
i alla badrum på plan 11
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Extra WC (GWC/bad), badrumsmoduler
Gäller för lägenhet 2-1201, 2-1301, 2-1401, 2-1501, 2-1601, 2-1701,
2-1801, 2-1901, 2-2001 och 2-2002
Golv:
Klinker, 15x15 cm, beige matt
Vägg: 	Kakel, 15x15 cm, vit blank,
halvförband
Tak: 	Plåtkassetter med infällda
spotlights
Porslin: 	Vägghängd WC med utvändig
vattencistern, handfat med
kommod och inkaklad spegel
Duschplats: 	Duschplats med fast rak
duschvägg och svängdörr i
klarglas, profil i aluminium.
Se Bofaktablad
Belysning: 	Spotlights i tak och armaturer
ovan inkaklad spegel
Beslagning: 	Kromade handdukshängare,
toalettpappershållare och
handtag
Se separat specifikation för lägenhet 2-2101

Reservationer – I byggnads-, lägenhets- och inredningsvalsbeskrivningar kan utbyte av material eller modeller förekomma eftersom uppdateringar av modellserier eller material sker löpande.
Produkten eller materialet ersätts då med likvärdig produkt så att funktion eller design inte förändras väsentligt. Sker ett utbyte aviseras detta endast om funktion eller design synnerligen ändras.
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