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RUMSBESKRIVNING
BRF KVARTETTEN 2 I HAGASTADEN

Generellt utförs innerdörrar i vit kulör med en totalhöjd om 2100 mm.
Alla lägenheter har fransk balkong med helglasad fönsterdörr samt räcke i glas, placering enligt
bofaktablad. Vissa lägenheter har även uteplats eller balkong, enligt bofaktablad.
I de fall där garderob sitter ihop med kökssnickerier är färg på garderob lika kök, i övrigt vita. Se
placering enligt bofaktablad.
Varje vardagsrum samt sovrum utrustas med ett multimediauttag (tele-, data- och tv-uttag).
Alla lägenheter har vattenburen golvvärme, därför ﬁnns inga radiatorer inom lägenheterna.
Huvuddelen av lättväggarna inom lägenhet är förstärkta med träﬁberskivor. Väggar angränsande
till huvudsovrum är ljudisolerade.
Lägenheternas ytterdörrar är säkerhetsdörrar av stål.

Byggnadsﬁrman Erik Wallin reserverar sig för ändringar av mindre art. Vid förändringar
av leverantörers sortiment väljs likvärdiga ersättningsprodukter.
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BESKRIVNING LÄGENHETER

ENTRÉ
Golv
Sockel
Vägg
Tak
Övrigt

Ekparkett, matt, gråpigmenterad, enstav
Trä, vit lika väggfärg
Målad vit
Målat vitt
Hatthylla i aluminium
Spotlights i tak

Golv & sockel
Vägg
Tak
Övrigt

Klinker i grå granitkeramik, terrazzomönstrad, matt 300x600
Kakel i grå granitkeramik, terrazzomönstrad, matt 300x600
Fabriksmålat vitt
Dimningsbara spotlights i tak, vita
Spegelarmatur i kromad kulör
Kommod från Vedum, vit med lådor
Infälld väggspegel ovan handfat
Duschset & duschblandare, Oras Nova, krom
Tvättställsblandare, MORA Izzy, krom
Duschvägg INR i klarglas med inbyggd förvaring
Kombimaskin för tvätt & tork (KM), alternativt
Tvättmaskin (TM) & Torktumlare (TT) från Siemens
Bänkskiva ovan KM / TM & TT i vit laminat
Väggskåp ovan TM & TT från Vedum, vitt
Belysning under väggskåp
Komfortgolvvärme via elslingor

Golv & sockel
Vägg

Klinker i grå granitkeramik, terrazzomönstrad, matt, 300x600
Kakel i grå granitkeramik, terrazzomönstrad, 300x600
som fondvägg vid handfat, övriga väggar målas vita
Målat vitt
Dimningsbara spotlights i tak, vita
Spegelarmatur i kromad kulör
Kommod från Vedum, vit med lådor
Infälld väggspegel
Tvättställsblandare, MORA Izzy, krom

WC/BAD/TVÄTT

WC

Tak
Övrigt

Byggnadsﬁrman Erik Wallin reserverar sig för ändringar av mindre art. Vid förändringar
av leverantörers sortiment väljs likvärdiga ersättningsprodukter.
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KÖK, MATPLATS & VARDAGSRUM
Golv
Sockel
Vägg
Tak
Köksuppställning

Övrigt

Ekparkett, matt, gråpigmenterad, enstav
Trä, vit lika väggfärg
Målad vit
Målat vitt
Kök från Vedum, sandbeige
Underskåp i kök med luckor/lådor samt handtag
Överskåp med push-to-open funktion
Spotlights under överskåp, dimningsbara
Köksbänk i rostfritt stål med integrerad diskho
Stänkskydd, uppvik i rostfritt stål
Köksblandare, MORA Rexx K7, krom
Vitvaror från Siemens;
Induktionshäll
Kombiugn med mikrovågsugn eller Ugn & mikro i högskåp
Diskmaskin, bänkkyl & kyl/frys utförs helintegrerade
Kolﬁlterﬂäkt, Clean Air
Garderober & förvaring från Vedum med takanslutning,
placering enligt bofakta

SOVRUM & ARBETSRUM
Golv
Sockel
Vägg
Tak
Övrigt

Ekparkett, matt, gråpigmenterad, enstav
Trä, vit lika väggfärg
Målad vit
Målat vitt
Garderober & förvaring från Vedum med takanslutning,
placering enligt bofakta

BALKONG VID TAKVÅNING
Golv
Sockel
Vägg
Tak
Övrigt

Trätrall
Väggelement i glas & eloxerad aluminium, kulör lika fasad
Betong inklädd med ribblameller i eloxerad aluminium,
kulör lika fasad
Helglasad fönsterdörr
Pinnräcke i kulör lika fasad
LED-ljuslist i tak längs fasad
Eluttag

Byggnadsﬁrman Erik Wallin reserverar sig för ändringar av mindre art. Vid förändringar
av leverantörers sortiment väljs likvärdiga ersättningsprodukter.

