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Materialbeskrivning 
G e ne re l l t  
Tamburdörr: Robust, ljudreducerande och brandhämmande säkerhetsdörr med titthål och 
ringklocka. Laminerad i kulör Nordisk Ek.  
Tamburdörr Loftgång: Daloc, ljudreducerande och brandhämmande säkerhetsdörr med titthål 
och ringklocka. Kulörer varierar mellan trapphus;  
Margretelundsv. 3A, zinkgrå (RAL 7040), Margretelundsv. 3E, svart (RAL 9011), Söra skolv. 
2, mörkgrå (RAL 7011), Söra skolv.4,  senapsgul (RAL 1002) 
Fönsterbänkar: Gråbrun kalksten, Azul Valverde, 20 mm 
Fönstersmyg: Målas i grått (NCS S 1500-N) 
Innerdörrar: Stardörren, slät, vit kulör (NCS S 0500-N) 
Dörrhandtag innerdörrar: Hoppe, rostfritt utförande 
Dörrfoder innerdörr: Vit kulör lika dörrar (NCS S 0500-N) 
Dörrkarm innerdörr: Vit kulör lika dörrar (NCS S 0500-N) 
Garderober: HTH, vit matt front och täcksida samt inredning i trämelamin. Beslag i kromat 
utförande. Garderoberna är försedda med klädstång samt ett hyllplan. 
Skjutdörrsgarderober/klädkammare inredning från Ahlsell. Skjutdörrar Elfa, vit. 
Golv: Barlinek, mattlackat trestavigt ekgolv 
Golvsockel: Ekfanér  
Vägg: Målas i grå ton, halvmatt (NCS S 1500-N) 
Tak: Målas i vit ton (NCS S 0500-N) 

E nt r é/ ha l l  
Golv: Instegsyta i klinker Marazzi Group, grå kulör, 300x300 mm. Resterande golv lika 
lägenhet.  
Vägg: Målas i grå ton, halvmatt (NCS S 1500-N) 
Innertak: Målas i vit ton, matt (NCS S 0500-N) 

K ö k  
Kökssnickerier: HTH, släta, matta fronter på skåp, luckor samt täcksidor i vit kulör. Stomme 
och hyllplan i vit trämelamin.  
Handtag: HTH, kromat utförande 
Arbetsyta: Rostfritt med integrerad ho samt bänkskiva i 30 mm laminat, mörkgrå kulör 
Diskho: Franke Lux, rostfri 
Stänkskydd: Kakel i vit kulör 
Blandare: Oras, krom 
Köksfläkt: Cylinda, vit med rostfri frontlist 
Ugn: Cylinda, rostfri 
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Micro: Cylinda, svart/rostfri 
Spishäll: Cylinda, svart 
Kyl/frys: Cylinda, rostfri 
Diskmaskin: Cylinda, rostfri 
Belysning: Solar Light bänkarmatur under överskåp. Lamputtag i tak/väggvinkel. 

B a dr u m 
Golv: Marazzi Group, klinker i grå kulör, 100x100 mm 
Vägg: Vit kakel i halvförband, 150x150 mm 
Tak: Målas i vit kulör (NCS S 0500-N) 
Kommod/handfat: Hafa, vit kulör. Mått kommod: B605xD415xH630. Infällt tvättställ i vit 
porslin.  
Spegelskåp: Hafa, vit stomme med spegelglasdörrar med infälld LED-belysning samt eluttag 
inuti skåpet. Mått spegelskåp: B555xD240xH700 
Spegelbelysning: Ingår i spegelskåp 
Blandare handfat: Oras, krom 
Duschvägg: Hafa, härdat säkerhetsglas. Klarglas med beslag i rostfritt utseende 
Duschset: Oras, krom 
Golvbrunn: Rostfritt stål 
Toalett: Gustavsberg, golvstående 
Handdukstork: PAX, eluppvärmd, kromad 
Pappershållare: Smedbo, krom 
Handdukskrok: Smedbo, krom 
Överskåp ovan tvätt: HTH, varm vit, slät lucka 
Arbetsbänk: Vit slät, laminat 
Tvättmaskin: Cylinda 
Torktumlare: Cylinda 
Kombimaskin: Cylinda 
Belysning: Philips, vitt glas, utanpåliggande plafond i tak 

Ö v r i g t  
Värme: Element 
 
Vi reserverar oss för att produkter och material kan bytas ut mot likvärdiga avseende 
design och funktion. 
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