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Husets 
originalutförande

Lucka

Bänkskiva

Handtag

Stänkskydd

Diskho

Blandare

Vitvaror

Övrigt

Marbodal Aspekt Frost - slät, vit
Marbodal laminat - kulör ljus betong
Marbodal Lounge bygelhandtag - krom
Marbodal laminat - kulör ljus betong
Underlimmad dubbelho
Diskbänksblandare - Mora Armatur
Induktionshäll - Siemens
Varmluftsugn för inbyggnad i högskåp vit - Siemens
Microvågsugn för inbyggnad i högskåp vit - Siemens
Diskmaskin vit - Siemens
Kylskåp vit - Siemens
Frysskåp vit - Siemens
Utdragbar köksfläkt i skåp med avluft på yttertak vit - Franke
Ledarmatur under väggskåp & eluttag i hörnbox

INREDNING KÖK

Golv

Väggar

Tak

Inredning

Blandare

Duschvägg

WC

Övrigt

 

Klinkerplatta 15X15 cm - ljusgrå
Kakel 25X40 cm - vit blank med ljusgrå fog
Vitmålade släta gipstak kulör NCS S 0500-N
Kommod med lådor och tvättställ vit - Svedbergs
Handtag till kommod - krom
Spegelskåp med belysning och eluttag - Svedbergs
Tvättställsblandare, duschblandare med duschset - Mora Armatur
Svängd duschvägg - klarglas
Golvstående wc - vit
Plafond i tak - vit, elektrisk handdukstork - krom, toalettpappershållare 
och handdukskrokar - krom

INREDNING BADRUM ENTRÉPLAN

Klinkerplatta 30X30 cm - ljusgrå 
Vit

INREDNING HALL

Golv

Sockel 

Vitvaror 

Bänkskiva

Vägg- &  städskåp

Handtag

Övrigt

Klinkerplatta  15X15 cm - ljusgrå
Klinkerplatta - ljusgrå
Tvättmaskin vit - Siemens
Torktumlare vit - Siemens
Marbodal laminat - kulör ljus betong
Marbodal Aspekt Frost - slät vit
Marbodal Lounge bygelhandtag - krom
Plafond i tak - vit
Förvaringslösning, bärlist, hylla och klädstång - vit, vägguttag ovan bänk, skåp ej 
takanslutna & vattenavstängning för tvättmaskin ovan bänksskiva 

INREDNING KLÄDVÅRD
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INREDNING BADRUM ÖVRE PLAN

Golv

Väggar

Tak

Inredning

Blandare

Duschvägg

WC

Övrigt

Klinkerplatta 15X15 cm - ljusgrå
Kakel 25X40 cm - vit blank med ljusgrå fog
Vitmålade släta gipstak kulör NCS S 0500-N
Kommod med lådor och tvättställ vit - Svedbergs
Handtag till kommod - krom
Spegelskåp med belysning och eluttag - Svedbergs
Tvättställsblandare, duschblandare med duschset - Mora Armatur
Rak skärm - klarglas
Golvstående wc - vit
Plafond i tak - vit, vattenburen handdukstork med elpatron - krom, 
toalettpappershållare och handdukskrokar - krom.

 

GENERELLT

Golv

Sockel

Väggar

Tak

Innerdörrar

Förvaring

Fönsterbänkar

Trappa

Ekparkett trestav mattlackad
Fabriksmålade träsocklar - vita
Vitmålade kulör NCS S 0500-N
Vitmålade gipsplank kulör NCS S 0500-N
Släta fabriksmålade innerdörrar med spikade foder - vita
Förråd under trappa ej inredd. Skjutdörrsgarderob i sovrum 1 med 
bärlist, hylla och klädstång - vit. Garderob i sovrum 2 med hylla och 
klädstång, ej takansluten - vit
Kalksten
Tät trappa med eksteg och handledare i ek

Golv

Hatthylla 
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