MATERIALBESKRIVNING INTERIÖR

GENERELLT

Tak

Målade i vit kulör

Vägg

Målade i vit kulör

Innerdörrar

Målade i vit kulör

List och foder

Målade i vit kulör

Golv

Parkett i enstav (170 mm)

Fönsterbänk

Kompositsten i grå kulör

Fönstersmyg

Målade i vit kulör

Trappa

Vitmålad furutrappa inkl handledare i Ek

Förvaring

Vita garderober

Avvikelser kan förekomma

HALL

Förvaring

Skjutdörrsgarderob och hatthylla

Golv

Klinker i ljusgrå kulör (300 mm x 300 mm)

KÖK

Köksinrede

Kök från Birgittekitchen (eller likvärdigt). Vita luckor i omfattning
enligt ritning med bygelhandtag. Skåpshöjd övre kant 2100 mm med
vitmålade släta luckor och lådförstycken.

Vitvaror

Vitvaror från Elektrolux i rostfritt utförande (eller likvärdiga). Hel kyl
och frys i rostfritt utförande, integrerad mikrovågsugn, ugn med
spishäll. Diskmaskin.

Stänkskydd

Stänkskydd i kompositsten (höjd 300 mm)

Bänkskiva

Bänkskiva i kompositsten

BADRUM NEDRE PLAN

Tak

Målat i vit kulör

Kakel

Kakel i vit kulör (200 x 300 mm)

Avvikelser kan förekomma

Klinker

Klinker i grå kulör (100 mm x 100 mm)

Inredning

Kommodskåp i vit kulör (600 mm brett) inkl tvättställ samt spegelskåp
från IDO (eller likvärdigt). Blandare från Moras MMIX serie (eller
likvärdigt). WC-stol från Gustavsberg (eller likvärdigt).

Vitvaror

Tvättmaskin och torktumlare från Elektrolux (eller likvärdigt)

Belysning

Spotlights LED

BADRUM ÖVRE PLAN

Tak

Målat i vit kulör

Kakel

Kakel i vit kulör (200 x 300 mm)

Klinker

Klinker i grå kulör (100 mm x 100 mm)

Inredning

Kommodskåp i vit kulör (600 mm brett) inkl tvättställ samt spegelskåp
med el-uttag. Blandare från Moras MMIX serie. WC-stol från
Gustavsberg (eller likvärdigt). Badkar 700 mm x 1600 mm från
Gustavsberg (eller likvärdigt)

Belysning

Spotlights LED

Avvikelser kan förekomma

MATERIALBESKRIVNING EXTERIÖR

Ytterväggar

Liggande träpanel målad i vit kulör (22 x 145 mm), vitmålade knutar

Yttertak

Röda takpannor

Entrédörr

Entrédörr i trä av typ Swedoor Artic Michegan (eller likvärdig) i grå
kulör

Entrétak

Plåt

Fönster

Vitmålade karmar och spröjs, 3-glas

Balkongdörr

Vitmålade karmar och spröjs

Entrédäck

Trädäck

Uteplats

Trädäck

Exteriöra detaljer

Häng- och stuprännor i zink-kulör

Uppvärmning

Frånluftsvärmepump Nibe F730

Parkering

Gårdsgrus

Spaljé & häck

Ingår ej

Avvikelser kan förekomma

