
 

generellt 
Lägenhetsdörrar Säkerhetsdörrar, folierad med nordisk ek 
Innerdörrar Släta vita 
Fönsterbänkar Natursten  Azul Valverde, kalksten 
Bröstningshöjd Varierar, vanligast 800 mm 
Synliga rör Elförzinkade, blanka  
Gardinbeslag Monteras vid fönster, terrass- och 

balkongdörrar  
 
hall 
Golv  Klinker innanför entrédörr Cento extra 

mörkgrå 300x300 
 Ekparkett, 3-stav, mattlackerad alt. 
vitpigmenterad ekparkett 

Sockel Eklaserad furulist, kulör ek alt. vitmålad 
furulist 

Väggar Vitmålade 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar 
Övrigt Kapphylla. Garderob Marbodal, vita 

luckor med vit kant. Placering enl. 
bofaktablad 

 
vardagsrum 
Golv Ekparkett, 3-stav, mattlackerad alt. 

vitpigmenterad ekparkett 
Sockel Eklaserad furulist, kulör ek alt. vitmålad 

furulist 
Väggar Vitmålade 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar 
 
sovrum 
Golv Ekparkett, 3-stav, mattlackerad alt. 

vitpigmenterad ekparkett 
Sockel Eklaserad furulist, kulör ek alt. vitmålad 

furulist 
Väggar Vitmålade 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar 
Övrigt Garderob Marbodal, vita luckor med vit 

kant. Placering enl bofaktablad 
 

 

 
förråd/klädkammare 
Golv Ekparkett, 3-stav, mattlackerad alt. 

vitpigmenterad ekparkett 
Sockel Eklaserad furulist, kulör ek alt. vitmålad 

furulist 
Väggar Vitmålade 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar  
 

 
kök 
Golv Ekparkett, 3-stav, mattlackerad alt. 

vitpigmenterad ekparkett 
Sockel Eklaserad furulist, kulör ek alt. vitmålad 

furulist 
Väggar Vitmålade 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar 
Vitvaror Fabrikat, Elvita. 
 Golvstående spis ugn 
 Kombinerad kyl/frys  
 Spiskåpa integrerad i överskåp 
  
köksinredning 
Köksinredning Marbodal, placering enl. Bofaktablad: 
 Släta vita köksluckor ”arkitekt frost” 
 Luckor och lådor med dämpare 
 Bänkskiva laminat mönster “textil grå“ 
 Stänkskydd av kakel, vit, blank 
 Bygelhandtag av metall 
 Belysning under överskåp 

 Rostfri diskho infälld i köksbänk enligt 
bofaktablad  

Förberedelse Varje lägenhet förbereds för installation  
 av mikrovågsugn.  
(Diskmaskin installeras i 3 och 4 ROK)  

 
   

 
  



 
WC/D 
Golv Klinker, grå Centro Stockholm 100x100 
Väggar Kakel, Centro vit blank 400x200 liggande 
Tak Vitmålat, synliga elementskarvar 
Vitvaror Tvättmaskin och torktumlare alt.  
 kombimaskin enl. Bofaktablad,  
 Vita, fabrikat enligt senare besked 
Övrigt Spegelskåp med belysning och eluttag  
 Tvättställ och golvmonterat WC 
 Duschdraperiskena 
 Skåp, luckor och bänkskiva enl.  

Bofaktablad. Vita skåpsluckor med  
vit kant.  
Bänkskiva laminat med postformad kant, 
grå med mönster “textil grå” 
Elektrisk handdukstork 
Plafond i tak, Westal athena ll 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi förbehåller oss rätten till justeringar. Reviderat augusti 2021. 


