Materialbeskrivning
Golv

Granitkeramik i hall, 1-stavs mattlackad ekparkett i breda
tiljor i övriga ytor (utöver våtrum).

Fönster

3-glas med argongas i kompositmaterial med inbyggda
tilluftsventiler, grafitgrå utsida S8000-N, vit insida.

Väggar

Utvändigt specialbehandlad granpanel i 5 olika kulörer.
Invändigt gipsskiva (med OSB-skiva bakom för extra god
stabilitet) målad i Stockholmsvit S0502-Y eller valfri önskad
nyans.

Tak

Tvålagstäckning med svetsad papp.

Entrédörr

I trä med inbyggt glas, godkänd säkerhet, grafitgrå utsida
S8000-N lika fönster. Handtag i aluminium, Hoppe
Amsterdam med ASSA dubbelcylinder med
kopieringsskyddad nyckel.

Innerdörrar

Vita, släta dörrar, i Stockholmsvit S0502-Y, handtag i
aluminium, Hoppe Amsterdam. Karmar i samma material,
lika väggfärg. Tröskel i ek, liknande golvet.

Uppvärmning

NIBE Frånluftsvärmepump i bostäder 1-12 med golvvärme i
samtliga rum. Luftvärmepump i bostäder 13-16.

Garderober

Inbyggda stommar i vägg alternativt fristående samt
klädkammare i bostäder 1-9. Se ritning för antal och
disposition i enskilda bostäder.
Skjutdörrar med spegel i entré i bostäder 1-9.

Trappa

Platsbyggd med eksteg behandlade lika golvet och vita
sättsteg. Glasräcke alternativt täckt balustrad, se aktuell
bostads ritning.

Belysning

Downlights i kök, badrum, entré och ovan trappa. Samtliga
med LED från Osram. Taklampeuttag i övriga rum.
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Kök
Blandare

Tapwell i krom.

Vitvaror

Siemens (enligt dagsaktuell lista för senaste modell)
inkluderande:
fläkt, mikro, ugn, induktionshäll, kylskåp, frysskåp

Snickerier

Tillverkade på snickeri specifikt och anpassat för projektet.
Gråa luckor som standard, går att välja valfri annan färg.
Mjukstängning på samtliga luckor.

Bänkskiva

Kalksten 30 mm med underlimmad dubbel diskho i rostfritt.

Belysning

Infrästa minispots under hylla och överskåp, utöver
downlights i tak.

Badrum
Kakel och klinker

Granikeramik i grå alt. vit kulör, helkaklat.

Blandare handfat

Tapwell i krom.

Blandare badkar

Tapwell i krom med takdusch och handenhet.

Blandare dusch

Tapwell i krom med takdusch och handenhet.

WC

Vägghängd och inbyggd med spolknapp Geberit.

Handfatsmöbel

Tillverkad på snickeri specifikt och anpassat för projektet.
Gråa luckor som standard, går att välja valfri annan färg.
Mjukstängning på samtliga luckor. Tvättställ i vit keramik.

Spegel

Tillverkad på snickeri specifikt och anpassat för projektet.
Inbyggd belysning.

Handdukstork

Eldriven, fabrikat väljs senare.

Badkar

Fabrikat väljs senare.
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Tvättrum
Vitvaror

Siemens (enligt dagsaktuell lista för senaste modell)
inkluderande:
tvättmaskin, torktumlare

Blandare

Tapwell i krom.

Bänkskiva

Kalksten 30 mm med underlimmad dubbelho i rostfritt.
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