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Materialbeskrivning

Golv
Mattlackat ljust ekplank i lamellkonstruktion i alla rum, utom våtrum. Trösklar och tröskelplattor
kulöranpassas mot golv.
Väggar
Målat i grå kulör.
Tak
Gipsundertak målat i vit kulör i badrum och WC, samt i vindsvåning. Övriga tak i vitmålad betong.
Belysning
Kök/vardagsrum, hall, badrum och WC har alla downlightboxar inbyggda i tak.
Foder & socklar
Grå, släta och fabriksmålade i trä. Spacklade och platsmålade foder.
Fönster & glaspartier
Fönstersmygar målade i grå kulör. Fönsterbänkar belagda med ljus, gråmelerad granit.
Innerdörrar
Släta, fabrikslackerade i grå kulör. Dörrhandtag i smoked bronze från Buster and Punch.
Garderober & Städskåp
Släta fabrikslackerade luckor i grå kulör, belagda med pulverlackerade metallproﬁler i svart matt
utförande, speciellt framtagna för projektet. Svarta beslag från Buster and Punch.
Kök
Snickeribyggt med utanpåliggande luckor. Väggskåp har glasad lucka belagd med proﬁler i ett 20tals klassicistiskt mönster, speciellt framtaget för projektet. Samtliga luckor är speglade. Stommar
och luckor är i grå kulör. Underskåp, högskåp och väggskåp har beslag i svart från Buster and
Punch.
Bänkskiva, tjocklek 30 mm, är i ljus gråmelerad granit, även stänkskydd är i ljus gråmelerad granit
ca. 200 mm upp till kant. Vägg ovan målas med tvättbar färg i grå kulör. Underlimmad ho i vitt
glaserat stål från Alape. Köksblandare i svart från Dornbracht. LED belysning under väggskåp.
Integrerad utdragsﬂäkt monteras i väggskåp, i vindsvåning monteras bänkﬂäkt. Vitvaror är från
Gaggenau: kyl, frys, varmluftsugn, induktionshäll och mikrovågsugn, eller framdragen el för
installation av mikrovågsugn. Kyl, frys och diskmaskin är helintegrerad. Eluttag i anslutning till
arbetsyta.
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Materialbeskrivning
Badrum/WC med dusch
Dold rördragning och infällda downlights i tak.

Keramikplattor 30x60 cm i grå kulör från Verde 1999 på samtliga väggar och golv. En bård av
mosaik i Losanghe mönster löper från vägg till vägg i höjd med handfat. Golvbrunn, i dusch, från
Unidrain.
Underlimmat handfat från Alape, infälld i kommod speciellt framtagen för projektet. Kommodens
lådor och front är i ljus ek, övriga sidor är inramade i ljus och gråmelerad granit. Tvättställ-, duschoch badkarsblandare, samt taksil är i svart utförande från Dornbracht. Spegel med integrerad
belysning från Ballingslöv placeras på vägg bakom handfat. Handdukstork från Ballingslöv.
Glasvägg i dusch är inramad i matt svart stål, med draghandtag på dörr i svart från Buster and
Punch.
Badkar från Duravit, modell Happy D.2 – enligt separat säljplan.
Vägghängd toalettstol från Duravit.
Tvättmaskin och torktumlare från Bosch inbyggda i skåp med stomme och dörrar i ljus ek, samt
med toppskiva i ljus gråmelerad granit. Beslag är svarta från Buster and Punch.
WC
Dold rördragning och infällda downlights i tak.
Keramikplattor 30x60 cm i grå kulör från Verde 1999 på golv, samt på vägg bakom WC.
Övriga väggar målas i grå kulör.
Vägghängt tvättställ i glaserat stål från Alape. Blandare i svart från Dornbracht. Spegel med
integrerad belysning från Ballingslöv monteras på vägg bakom handfat. Beslag i svart från Buster
and Punch.
Vägghängd toalettstol från Duravit.
Strömbrytare och eluttag
Elko Plus i svart utförande.
Ytterdörr
Tamburdörr av säkerhetstyp i stål beklädd med trä.
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