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VÄGGAR OCH TAK
Väggar och tak målade i ljust varmgrått. Badrum kaklade i grå klinkers med tak i värmebehandlad 
asp. Bastu klädd i värmebehandlad asp med fondvägg i klinkers. 

GOLV
Mörkbetsat rustikt ekgolv. Klinker i hall, lounge77 och badrum. Slitstark smutsavvisande matta i 
melerat grått i sovrum.

FÖNSTER OCH YTTERDÖRRAR
Fönster i trä målade i mörkt grått. Invändig fönsternisch i varmgrå kulör. Öppningsbara fönster i 
sovrum. Fransk balkong till övre lägenheter, utgång på nedre plan. 

SOCKLAR OCH FODER
Bröstningspanel och foder i varmgrå kulör. Diskreta golvlister i rakt utförande i samma kulör. 

INNERDÖRRAR
Släta innerdörrar i varmgrå kulör. 

VÄRME
Vattenburen golvvärme. Drivs med fjärrvärme från området.

STRÖMBRYTARE, ELUTTAG OCH IT/TV
Svarta strömbrytare och eluttag. Svarta belysningsarmaturer och lamputtag i tak. Inkommande 
bredband uttag i teknikutrymme.
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Bastuväggar, tak och fondvägg badrum.

Grå matta. Kökssnickerier i svart.

Mörkbetsat ekgolv.

Kakel och klinkers, golv och vägg.

Målade väggar med hög varmgrå sockel.
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Kök
Arkitektritat svart kök med frästa grepp. 

FRONTER - Genomfärgad svart.

STOMMAR - Mörkgrå melaminbelagd träfiberskiva. 

BELYSNING - Integrerad i underskåp, svart. 

BÄNKSKIVA - Melerad svart kompositsten.  

KRAN - Krom. 

DISKHO - Rostfri. 

UGN - Varmluft. 

MIKROVÅGSUGN - Plats för mikrovågsugn. 

HÄLL - Induktion. 

DISKMASKIN - Helintegrerad. 

KYL/FRYS - Fullhögt helintegrerat kombiskåp. 

FLÄKT - Kolfilter, integrerad i överskåp. 

GOLV - Mörkbetsat ekgolv.  

VÄGGAR - Målade i ljust varmgrått med frästa spår.  

TAK - Målade i ljust varmgrått med frästa spår. 
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Blandare i krom.Rostfri diskho.

Fronter i svart.

Bänkskiva – Kompositsten.

Svart varmluftsugn.

Spishäll med induktion.
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Badrum
Dold rördragning. Nedpendlat tak i trä med integrerade downlights.

GOLV - Klinkers i varmgrå kulör. 

VÄGGAR - Helkaklade väggar med Kakel i varmgrå kulör. 

TAK - Ribbor i värmebehandlad asp. 

KOMMOD - Arkitektritad kommod i dovt grönt. 

TVÄTTSTÄLL - Vitt porslin. 

KRAN - Svartlackad. 

SPEGEL - Klar, integrerad i vägg. 

DUSCHVÄGG - Rökfärgat glas. 

DUSCH - Svartlackad.

WC - Golvstående toalettstol i vitt porslin.

HYLLA - Spegelhylla i trä. 

BELYSNING - Svarta downlights i tak, armatur på spegel ovan handfat. 

Bastu
Våtrumsklassad bastu med spakänsla.

GOLV - Klinkers i varmgrå kulör.  

VÄGG OCH TAK - Panel i värmebehandlad asp. Fondvägg i kakel i varmgrå kulör.  

BASTULAVAR -  Snickeribyggda i värmebehandlad asp. 

BASTUAGGREGAT - Svart elaggregat. 

BASTUDÖRR - I rökfärgat glas.  
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Golv i varmgrått klinkers.

Snickeribyggd kommod i dovt grönt. 

Väggar i varmgrått kakel. Blandare och bastuaggregat i svart.

Väggarmatur på spegel.

Tak och bastuväggar i värmebehandlad asp.
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Fast inredning
För projektet unikt framtagen inredning.

GARDEROBER - I varmbrun kulör. Vardagsrumsgarderober77 i varmgrå kulör.

HALLFÖRVARING - Skjutdörrar i varmgrå kulör. Spårad för ventilering. 

KAMINVÄGG - I spårad ljust varmgrå skiva med integrerade hyllor. Inbyggd etanolkamin i svart stål. 
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Etanolkamin i svart stål.
Kaminvägg i ljust varmgrått.  
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Övrig inredning
Belysning och vitvaror speciellt utvalt för projektet.

BELYSNING

HALL- Svart spotlightskena i tak. 

LOUNGE77 - Svarta downlights infällda i tak. 

KÖK - Belysning under överskåp och svart spotlightskena i tak.  

MATPLATS - Lamputtag vid matbord. 

ALLRUM - Lamputtag vid soffa. 

BADRUM/WC - Svarta downlights infällda i tak och belysning på spegel. 

BASTU - Dold armatur under bastulavar. 

FASADBELYSNING - Inbyggd väggbelysning vid entré.

KLÄDVÅRD

TORKSKÅP - Fullhögt torkskåp. 
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Torkskåp.

Svart spotlightskena. 

Downlights svarta, infällda i tak.
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