
Materialbeskrivning

Generellt:  
Lägenheterna har målade väggar i olika kulörer. Vardagsrum/kök/hall/förråd har kulör NCS S 
2500-N (ljusgrå), sovrum har kulör NCS S 3500-N (mellangrå), klädkammare har kulör NCS S 
7020-B30G (petrol grön). Taket i klädkammare har kulör NCS S 7502-B (grafitgrå). Rummen har 
trägolv av askparkett och klädkammaren har en heltäckningsmatta. Innerdörrar från Swedoor, 
GW, kulör RAL 7024 / NCS S 7502-B (grafitgrå). Daloc säkerhetsdörr, S33, kulör RAL 7024 / NCS 
S 7502-B (grafitgrå). Hatthylla Nostalgi svart. Samtliga balkonggolv av råbetong. Förråd beläget i 
lägenheten eller i husets källarvåning.

Kök:  
Köket kommer från HTH med lucka typ Mono Dammgrå med överhäng, underskåp med grepplist 
VH7 och bänkskiva i svart laminat 30 mm med rak kant, typ 602 mattsvart. Spotlightskiva med 
infälld bänkbelysning under överskåp kommer från HTH. Stänkskydd i kakel typ Vogue Ceramica, 
kulör matt Ghiaccio (vit), 50x200 och 100x200, från Kakelspecialisten. Kyl, frys, ugn, keramikhäll, 
diskmaskin och mikrovågsugn är av märket Cylinda. Köksfläkten är en Franke 251-10. Blandaren i 
köket är Mora MMIX K5. Taklampa med fyra justerbara spottar, typ Markslöjd Urn.

Badrum:  
Badrummet har komfortvärme (el). I badrummet är väggar beklädda med kakelplattor av Höga-
näs Arctic vit matt, 15x15 cm. Golvet har granitkeramikplattor av Bricmate J Limestone – Grey, 
15x15 cm. Kommod från HTH med fullutdragslådor, stomme och luckor lika kök. Beslag typ Svart 
NUDE cc 128 mm. Ovanpåliggande bänkskiva i svart laminat 30 mm med rak kant, typ 602 matt-
svart. Överskåp lika kök och bänkskiva ovanför tvättmaskin lika kommod. Tvättställ Hafa Still och 
WC Ifö Sign. Duschvägg kommer från Hafa, modell Igloo. Blandare i dusch Mora MMIX T5 och 
blandare i handfat Mora MMIX B5. Tvättmaskin och torktumlare i 3:or och 4:or samt kombine-
rad tvättmaskin och torktumlare i 1:or och 2:or från Cylinda. Infälld spegel i vägg. Lampa på vägg 
ovanför spegel typ Ifö Classic Glob 150. Infällda spotlights i tak.

Klädkammare:  
Heltäckningsmatta Ogeborg Arena, kulör 3L85 (petrol grön). Vägghängd förvaring med konsoler, 
hyllplan och lådor från Elfa. Skenor med draperier, tyg Alvar Petroleum, från My Window. Infällda 
spotlights i tak.

Sovrum (lgh utan klk):  
Vägghängd förvaring med konsoler, hyllplan och lådor från Elfa. Skenor med draperier, tyg Alvar 
Petroleum, från My Window.


