Materialbeskrivning
Golv
Mattlackat ljust ekplank i lamellkonstruktion i alla rum,
utom våtrum. Trösklar i massiv ek, kulöranpassas mot trägolv.
Väggar
Målat i grå kulör.
Tak
Gipsundertak målat i vit kulör.
Belysning
Kök, badrum och WC har downlightboxar inbyggda i tak.
Foder & socklar
Peppargrå, släta och fabriksmålade i trä.
Fönster & glaspartier
Fönster är fabriksmålade. Fönstersmygar målade i vit kulör.
Innerdörrar
Profilerade fabrikslackerade i peppargrå kulör. Dörrhandtag i stål från Buster and Punch.
Garderober & Städskåp
Fabrikslackerade luckor i peppargrå kulör. Beslag i stål från Buster and Punch.
Kök
Modernt profilerade köksluckor med klassisk touche. Väggskåp har glasad lucka med
profilering. Stommar och luckor i peppargrå kulör. Underskåp, högskåp och väggskåp har
beslag i stål från Buster and Punch.
Bänkskiva, tjocklek 20 mm, är i ljus gråmelerad granit, även stänkskydd är i ljus gråmelerad
granit 200 högt. Vägg ovan målas med tvättbar färg i peppargrå kulör. Underlimmad ho i
rostfritt stål från Franke. Köksblandare med duschfunktion i krom från Dornbracht. LEDbelysning i, samt under, väggskåp.
Integrerad inbyggnadsfläkt monteras i väggskåp bakom frostat glas. Kyl/frys och diskmaskin
är helintegrerade från Gaggenau, likaså är varmluftsugn och induktionshäll från dem.
Framdragen el samt eluttag för möjlig placering av mikrovågsugn i skåp.
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Badrum/WC med dusch
Dold rördragning och infällda downlights i tak.
Keramiska Studio Stone Grigio 30x60 cm i grå kulör ifrån Verde 1999 på golv och flertalet
väggar, övriga väggar målas i grå kulör. En bård av mosaik i Losanghe mönster i samma färg
löper från vägg till vägg i höjd med överkant handfat. Golvbrunn i dusch från Geberit.
Toppskiva och handfat av Silestone. Kommodens lådor och front är i peppargrå färg med
push-open funktion från Ballingslöv. Tvättställ-, dusch och badkarsblandare är i
kromutförande från Dornbracht. Spegel med integrerad belysning från Copenhagen Bath
placeras på vägg ovan handfat. Handdukstork från Bathlife.
Glasvägg i dusch. Badkar och vägghängd toalettstol från Duravit.
Tvättmaskin och torktumlare från Bosch inbyggda i skåp med stomme och dörrar i grå kulör.
Beslag i stål från Buster and Punch.
WC
Dold rördragning och infällda downlights i tak.
Keramiska Studio Stone Grigio 30x60 cm i grå kulör från Verde 1999 på golv och flertalet
väggar. Övriga väggar målas i grå kulör.
Vägghängt tvättställ från Alape. Blandare i krom från Dornbracht. Spegel med
integrerad belysning från Copenhagen Bath monteras på vägg ovan handfat.
Vägghängd toalettstol från Duravit.
Strömbrytare och eluttag
Strömställare och uttag från ELKO.
Ytterdörr
Säkerhetsdörr i stål beklädd med trä. Äkta belagda speglar på båda sidor, målad i peppargrå
kulör.

Med reservation för ändringar. Eventuella avvikelser ersätts med likvärdiga material. Detta
dokument gäller före säljbilder, men är underordnad det individuella bofaktabladet.
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