GENERELLT
Lägenhetsdörr			Säkerhetsdörr.
Golv				Ekparkett, 1-stav, vitpigmenterat.
Golvsocklar			Ek.
Väggar				Målade.
Fönsterbänkar			Kolmårdsmarmor.
Innerdörrar			
Ljus ekfaner med rostfritt handtag.
Garderob			
Garderob med lucka i ljus ekfaner enligt planritning.
Klädkammare			
Trådhyllor och klädstång enligt lägenhetsritning.
HALL
Golv				
Ekparkett samt terrazzo i fallande längd enligt 		
				lägenhetsritning.
Takbelysning			Infällda spotlights.
Klädhängare			Trä/aluminium.
KÖK
Kökssnickerier			
Släta grågröna luckor (NCS S 6502-G) med push 		
				
-funktion. Takanslutning och sockel lika luckor.
				Vita spotlights under väggskåp.
Kyl/Frys			
Rostfri kyl och frys (baksida samt sidor kläs in i stå		
				ende vitpigmenterade ekplank).
Arbetsbänk			Rostfritt stål.
Stänkskydd			
Trämodul i teak med hyllsystem.
Diskho				
Dubbelho av rostfritt stål.
Blandare			
Köksblandare av rostfritt stål inkl. diskmaskins				avstängning.
Avställningsbänk		
Kolmårdsmarmor enligt lägenhetsritning.
Vitvaror			
Induktionshäll, inbyggnadsugn, rostfri kyl och frys, 		
				
integrerad diskmaskin samt helintegrerad och utdrag
				bar fläkt.
Takbelysning			
Skena med riktbara spotlights.

BAD/TVÄTT samt WC/BAD
Golv				
Kolmårdsmarmor 30 x 30 cm.
Väggar				
Vitt blankt kakel 30 x 30 cm samt målad vägg
				(endast WC/DUSCH).
Stenvägg			
Kolmårdsmarmor 30 x 30 cm.
Kommod			
Vägghängd kommod med porslinsfat enligt
				lägenhetsritning.
WC				Vägghängd.
Blandare			
Takdusch samt handdusch och tvättställsblandare
				i krom.
Spegel				
Platsanpassad spegel limmas mot vägg.
Spegelbelysning		
En armatur monteras på spegel.
Spegelhylla			
Avställningshylla i kolmårdsmarmor.
Duschplats			Klarglasvägg.
Takbelysning			Infällda spotlights.
Klädvård			
Tvättmaskin och torktumlare, arbetsbänk och
				
hyllor enligt lägenhetsritning. Separat klädvård
				i vissa lägenheter.
Handdukstork			
Vattenburen (endast i sutteränglägenheter).
Handduksstång		
Monters framför radiator (ej el/vatten).
Accessoarer			
Pappershållare och handdukskrokar i krom.
WC
Väggar				Målade.
Stänkskydd ovan tvättställ
Anpassad skiva av kolmårdsmarmor.
Övrigt				
Standard lika Bad/Tvätt och WC/Dusch,
				omfattning enligt lägenhetsritning.

TILLVAL
Kök				
Ljusgråa kökssnickerier (NCS S 1002-Y)
				(kostnadsfritt tillval).
				
Byte av trämodul i teak med hyllsystem till
				
kolmårdsmarmor 30 x 30 cm utan hyllsystem
				(kostnadsfritt tillval).
Mikrovågsugn			
Electrolux (tillval genom pristillägg).
Eldstad			
Eld och Form, Hwam 3120 C med gnistskydd,
				
placering enligt lägenhetsritning (tillval genom
				pristillägg).
BYGGNAD
Grundläggning		
Betongplatta på mark.		
Yttertak			Plåt/Papp.			
Stomme			Betong.
Balkong			
Stål med räcke av lackerat stål.
Värme				Radiatorer.
Ventilation			Frånluftsvärmepump.
Elinstallation			
Varje lägenhet förses med individuell mätare för el.
TV/Tele/Bredband		
IT-uttag.
Förråd				
Invändiga förråd i sutteränghus, utvändiga
				kallförråd i övriga hus.
Parkering			
Markparkering på gata och vid hus.
Hiss				
Finns i samtliga hus.
			

