
Golv
Vitpigmenterat, borstat och mattlackat ekplank på trälamell i alla rum, utom i våtrum. 
Trösklar och tröskelplattor kulöranpassas mot golv.

Väggar
Målat i grå kulör.

Tak
Grängat i vit kulör. Gipsundertak i vit kulör med fogade plattskruvar. Penthouse har målade 
gipsundertak.

Foder och socklar
Vita, släta fabriksmålade i trä. Spacklade och platsmålade dörrfoder.

Fönster, glaspartier
Fönstersmygar och fönsterbänkar av vitpigmenterad ekfanér. Penthouse har fönstersmyg av gips och 
fönsterbänkar av Carraramarmor. Alla fönsterdörrar och glaspartier har gipssmyg. 

Innerdörrar
Släta, fabrikslackerade i vit kulör. Rostfria dörrtrycken med cognacsfärgat läder speciellt framtagna 
för projektet. 

Garderober/städskåp
Måttanpassade med släta dörrar i kulör lera, lika kök, från Lappvattnets Snickeri. 
Rostfria dörrtrycken med cognacsfärgat läder. 
Städskåp med medicinskåp och slanghållare. Garderob med hylla och stång.

Skjutdörrsgarderober
Platsbyggda och måttanpassade med släta dörrar i kulör lera, lika kök, från Lappvattnets Snickeri. 
Innanför dörrarna finns bärlist med hängskenor, samt hylla och stång.

Kök
Snickeribyggda kök med innanförliggande luckor, speciellt framtagna för projektet, från Lappvattnets 
Snickeri. Stommar och luckor i kulör lera. Underskåp och högskåp med rostfria dörrtrycken med 
cognacsfärgat läder, pushöppning på väggskåp. Hylla under väggskåp.

Bänkskiva, tjocklek 30 mm och tillhörande stänkskydd av ljusgrå Carraramarmor. 
Underlimmad och uppfräst ho i rostfritt stål. Köksblandare i krom från Tapwell.
LED belysning under väggskåp.

Underbyggd köksfläkt med integrerad utfällbar glasskiva i väggskåp.
Vitvaror från Siemens; Helintegrerad kyl/frys och diskmaskin. Varmluftsugn och mikrovågsugn eller 
kombination mikro/ugn samt induktionshäll, enligt bofaktablad.
Eluttag i anslutning till arbetsyta.
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Badrum/WC med dusch
Dold rördragning och infällda downlights i tak.
Carraramarmorplattor 30x60 på golv, samt på väggar i dusch och vid badkar, satta i halvförband. 
Övriga väggar målas i grå kulör. Carraramarmorplattor i storlek 15x15 cm på golv i dusch 
och vid badkar. 

Sockel av Carraramarmor vid målade väggar.
Handfat från Globo infällt i Carraramarmorskiva eller vägghängt tvättställ från Duravit, 
enligt bofaktablad.
Rostfri tvättställsblandare, dusch- och badkarsblandare med taksil från Tapwell.
Rund eller rektangulär spegel bakom handfat, anpassad efter badrumstyp. Belysningsarmatur på 
vägg ovanför spegel.

Specialanpassad förvaring, lika kök, i form av högskåp eller väggskåp, i kulör lera. Högskåp med rost-
fria handtag med cognacsfärgat läder, pushöppning på väggskåp.

Tvättmaskin, torktumlare eller kombimaskin från Bosch, enligt bofaktablad. 

Bänkskiva över maskiner i Carraramarmor med tillhörande bakkantslist samt väggskåp med infälld 
belysning eller maskiner installerade bakom högskåpsdörrar, enligt bofaktablad. Hyllplan ovanför 
maskiner i högskåp.

Golvstående eller vägghängd toalettstol från Duravit, enligt bofaktablad.
Vikglasvägg i dusch.
Badkar från Westerberg, modell Stilla, enligt bofaktablad.

WC
Dold rördragning och infällda downlights i tak.
Carraramarmorplattor 30x60 på golv satta i halvförband, övriga väggar målas i grå kulör. Sockel av 
Carraramarmor vid målade väggar.
Rund eller rektangulär spegel bakom handfat, anpassad efter badrumstyp. Belysningsarmatur på 
vägg ovanför spegel.
Handfat från Globo infällt i Carraramarmorskiva eller vägghängt tvättställ från Duravit, enligt bofakta-
blad.

Tvätt
Tvättmaskin, torktumlare eller kombimaskin från Bosch, enligt bofaktablad. 
Bänkskiva i Carraramarmor ovan maskiner, samt väggskåp med infälld belysning, alternativt maskiner 
i högskåp med hyllplan, enligt bofaktablad.

Strömbrytare och eluttag
Schneider i grå kulör. 

Ytterdörr
Tamburdörrar av säkerhetstyp i stål med ringklocka och kodlås.

Eldstad 
Bioetanolspisinsats med omfattning i kalksten, enligt bofaktablad.
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Belysning penthouse
Downlightboxar inbyggda i undertak i kök/vardagsrum och hall.

Utekök penthouse
Utekök från Röshult, lösa delar placeras enligt bofaktablad.
1 st del med vask, garden- kitchen-sink 1 st del för bbq gasolgrill.

Penthouse 02.1701
1 st modulkök, Kitchen Island 5 modules med fyra barstolar.

Kyla/AC penthouse
Penthouse har enskilda inbyggda kylaggregat för komfortkyla i kök, vardagsrum samt huvudsovrum.

Markiser penthouse
Vertikala utvändiga markiser infällda i box ovanför glaspartiet.

Vinkylar penthouse
Vinkyl från Liebherr med glasdörr och LED belysning, placering enligt bofaktablad.

3 (3) 16 FEBRUARI 2017




