Materialspecifikation
BOSTÄDER
GOLV

Grå kalksten i fallande längder i hall
Breda tiljor av lärkträ i vardagsrum, kök och sovrum
Klinker i grå kulör lika vägg i badrum och wc från Mosa Tiles

VÄGGAR

Målas i grå kulörer

TAK

Vit gräng med spacklade skarvar
Gipsundertak i hallar och badrum målas vitt

FODER OCH
SOCKLAR

Trä, platsmålas i kulör lika vägg,
Kalkstenssockel i anslutning till kalkstensgolv

INNERDÖRRAR

Släta, grå kulör lika vägg

GARDEROBER

Släta fronter, grå kulör lika vägg

SKJUTSPALJÉ

Al, klarlack

INREDNING KÖK

Skåpsfronter i alträ, klarlack
Bänkskiva i ceasarstone, Shitake
Stänkskydd av ärgad kopparplåt
Blandare Hans Grohe Axxor
Avfallskvarn
Vitvaror Siemens
Belysningsarmatur under väggskåp
Belysningsskena i tak

INREDNING BAD

Golv och väggar av klinker Mosa Tiles i ljust grå kulörer
Sanitetsporslin spanska Globo
Väggskåp med skåpsluckor i grå kulör
Bänkskiva av röd kalksten
Spegel
Blandare Hans Grohe
Tvättmaskin/torktumlare Siemens
Infälld belysning

INREDNING
WC / DUSCH

Golv och väggar av klinker Mosa Tiles
Sanitetsporslin spanska Globo
Spegel
Blandare Hans Grohe
Takduscharmatur Hans Grohe Axxor
Infälld belysning

INREDNING HALL

Fast spaljé i al, klarlack
Specialritad kapphylla

Spegel
Spottar i tak
FÖNSTER,
GLASPARTIER

Trä med utvändig beklädnad av pulverlackad aluminium

INNERVÄGGAR

Plywood + gips på stålreglar

YTTERDÖRR

Säkerhetsdörr med ringklocka och dörrkik

UTEPLATS/BALKONG

Marksten på uteplatser och takterrasser
Trätrall på balkong

STOMME
KÄLLARE

Platsgjuten och prefabricerad betong

MELLANBJÄLKLAG

Prefabricerade filigranbjälklag med platsgjuten betong

YTTERVÄGGAR

Bärande halvsandwich-väggar av prefabricerad betong + isolering
Platsmonterad fasad av skiffer, puts och corténplåt

BÄRANDE
MELLANVÄGGAR

Platsgjuten och prefabricerad betong

TAK

Betongbjälklag
Takterrasser med beläggning av betongplattor
Övrig taktäckning av sedum, med takängsvegetation

INSTALLATIONER
UPPVÄRMNING

Genomgående vattenburen golvvärme manöverpanel via lucka i
klädkammare eller hall

EL / TELE /
BREDBAND

Multimediacentral i klädkammare eller hall, fiber till multimediacentral

VENTILATION

FTX-system, mekanisk från och tilluft

GEMENSAMMA YTOR
TRAPPHUSENTRÉ

Golv av grå kalksten i fallande längder
Väggar putsas i grå kulör
Hissinklädnad av ekpanel

TRAPPHUS

Golv av grå/svart terrazzo
Väggar målas i grå kulör

CYKELRUM

Cykelställ, 2-våningsmodell
Servicehörna för cykelreparationer och tvätt
Laddplatser för elcyklar

LGH-FÖRRÅD

Troax-system förberett för hänglås

Avvikelser kan förekomma

