MATERIAL- & BYGGNADSBESKRIVNING

INTERIÖR
Väggar i hall, kök, vardagsrum och sovrum
Målade gipsväggar, valbart mellan fyra olika färger.

NCS S 7500-N (standard)

NCS 0500–N (kostnadsfritt tillval)

NCS 2303-Y14R (kostnadsfritt tillval)

NCS 4605-Y10R (kostnadsfritt tillval)

Golv i kök, vardagsrum och sovrum

Härdad ek i breda plank, golvet är tillverkat med en patenterad teknik för att härda trä och göra det
starkare. Ett innovativt trägolv med en genuin träkänsla. Valbart i fyra olika nyanser. Golvlister i ek.

Kvidinge (standard)

Bjuv (kostnadsfritt tillval)

Ingelsta (kostnadsfritt tillval)

Lerhamn (kostnadsfritt tillval)

Tak

Dörrar

Vitmålat tak med infällda spotlights

Kvalitetsdörr från Swedoor, Unique 01L Black oak.

som ger en behaglig belysning.

En massiv dörr med hög ljudreducerande effekt.

Färg: NCS S 0502-Y

KÖK
Köksluckor »

Köksinredning från Ballingslöv med kvalitet och funktionalitet i fokus. Standard push to open på lådor
och luckor. Standard dimbar ledbelysning under överskåpen. Köksluckor i halvmatt färg (glanstal 25).

Peppargrå NCS S 7500-N (standard)

Vit NCS S 0300-N (kostnadsfritt tillval)

Varmgrå NCS S 3502-Y (kostnadsfritt tillval)

Mörkgrå NCS S 4500-N (kostnadsfritt tillval)

Pärlgrå NCS S 1500-N (kostnadsfritt tillval)

Diskho »
Decosteel Extreme Antracit 50,
en modern diskho som smälter in
i den lyxiga köksmiljön.

Köksblandare
Högkvalitativ köksblandare Black
Crome från FM Mattsson i Mora

Köksbänk + stänkskydd »

i exklusivt utförande, världspremiär

Kompositsten Beach black 12 mm, en naturlig

för en helt ny produkt.

och slitstark sten i en vacker färg.

Tillval tillbehör »
Alla lägenheter (utom 113 kvm)

Standard grå lådor med glassidor och

Tillval: trälådor, belysning i lådor

tip-on Blumotion lådfunktion

samt lådinredning.

Spishäll med intregrerad fläkt »

Siemens iQ700 80 cm, en innovativ induktionshäll med integrerad fläkt. Spishällen anpassar
kokzoner upp till 24 centimeter i diameter beroende på kokkärl vilket bidrar till en flexibel

VITVAROR

matlagning. Värmezoner med olika temperatur som aktiveras genom att flytta kokkärl.

Ugn »

ClimateControl sensor justerar effektnivån för matos och lukt. Hällens iQDrive motor är tyst
och energibesparande med en garanterad luftrengöring.

Ugn iQ700 från Siemens inbyggnadsugn

Hällen styr du smidigt med Dual lignhtSlider.

med mikro och ånga av högsta standard.
Med specialfunktionen varioSpeed kan
matlagningstiden förkortas med upp till
50%. Pyrolytisk rengöring som hettar upp
och förvandlar rester till aska som enkelt
torkas bort. Ugnen kan du enkelt styra via
din smarta telefon eller surfplatta via Home
Connect.

Vinskåp »

Vinskåp från Electrolux
ger ditt vin den perfekta
temperaturen, antivibrationssystem som minimerar
rörelserna från kompressorn

Diskmaskin »

och förhindrar påverkan på

60 cm, diskmaskinen som ger att skinande

olika storlekar beroende på

vinet. Vinskåpen finns i tre

Siemens iQ500 Helintegrerad diskmaskin

lägenhetens storlek.

resultat med upp till 66% kortare tid än normalt,
full belysning i hela diskutrymmet. Du kan
enkelt styra din diskmaskin via Home Connect.

Kyl och frys

Lägenheterna är utrustade med kyl och frys från Siemens med smarta funktioner.

Till 48 och 63 kvm lägenheterna är det

Till 100 och 113 kvm lägenheterna

kombiskåp Siemens iQ300 177,2 x 54,1

är det separat frys samt kyl Siemens iQ500

Integrerad kyl/frys har elektromagnetisk motoröppnare.
Mekanismen öppnar skåpet ett par centimeter vid ett lätt
tryck på dörren. Om dörren lämnas orörd stängs kylskåpet
automatiskt efter ett par sekunder.

BADRUM MED BASTU
Badrummen är utrustade med bastu med dörr av glas. I varje badrum finns en elektrisk handdukstork,
golvvärme och inbyggda spotlights i taket.

Kakel och klinker »

Milano city från Golvabia

Quarz (standard)

Silver (kostnadsfritt tillval)

Sand (kostnadsfritt tillval)

Spegel »

Spegel från Ballingslöv med ram och
belysning i LED. Ej spotlights under

Bänkskiva »

spegeln som i ovanstående illustration.

Kompositsten Beach black
20 mm. Elegant bänkskiva
med hög hållfasthet.

WC-skål
Toalettstol Ifö Spira, en väggfäst
designstol. WC-skålen har en slät
utsida och en insida helt utan
spolkant, vilket gör WC-skålen
både lättstädad och mer hygienisk. En vägghängd WC-stol som
gör golvet extra lättstädat.

Badrumsmöbel »

Tvättställ

Duschväggar

Praktisk och stilren badrums-

Ovanpåliggande klassiskt

Swing deluxe eller Corny deluxe

möbel från Ballingslöv, Bright

tvättställ från Ballingslöv i vit

beroende på badrummets

svart ekfaner med öppen hylla,

porslin, VXPT med bottenventil

storlek, stilrena duschväggar

eluttag i låda som standard.

och vattenlås.

som är enkla att rengöra.

Tvättmaskin/torktumlare »

Duschblandare

Siemens iQ500 Kombinerad

Svarta knoppar
i metall (RK80B).

Högkvalitativ duschblandare
Black crome från FM Mattsson
I lägenheter med två badrum,
Ballingslöv SQUARE i vit porslin
med bottenventil och vattenlås
i det mindre badrummet.

i Mora i exklusivt utförande,
världspremiär för en helt ny
produkt.

Till 100 och 113 kvm lägenheterna:
duschtoaletten från Geberit
AquaClean är en exklusiv produkt

tvätt och tork 10/6 kg 1400 rpm.
Tvättmaskinen som tvättar
och torkar på bara 60 minuter.
Iqdrivemotor med 10 års
motorgaranti, extremt tystgående tvättmaskin.

som ger en mjuk och skonsam
rengöring med vatten. Geberit
AquaClean kombinerar komfort,
design och hållbarhet, denna
dusch-WC är utrustad med
patenterad teknik och erbjuder
en hög komfort samt en mängd
funktioner.

EXTERIÖR &
KONSTRUKTION
Tak

Plåt bandtäckning

Yttervägg

Prefab betong med utvändig träpanel och sten

Mellanbjälklag
Prefab betong

Lägenhetsskiljande väggar
Prefab betong

Rumsskiljande vägg
Gips på stålreglar

Ytterdörr

Aluminiumytterdörrar

Fönster

Invändigt trä, utvändigt aluminium. 3-glas, öppningsbara i alla sovrum förutom de på vindsplan 3.
Foder av trä, kulör som vägg, fönstersmygar kulör lika vägg.

Inglasade balkonger

De delvis inglasade balkongerna ger en unik möjlighet att njuta av utsikten utomhus året om
oavsett väder och vind. Balkongerna är av rejäl konstruktion med en platta av betong samt räcken
av aluminium med glasfyllning.

INSTALLATIONER
Värme

Fjärrvärme, vattenburen golvvärme

Ventilation

Balanserad till- och frånluft. Centralt fläktrum.

Hushållsel

Elmätare finns för varje hushåll och debiteras individuellt via bostadsrättsföreningen.

Vatten

Kommunalt utan vattenmätare. Debiteras via samfällighetsförening.

ÖVRIGT
Förråd

Ett skid/cykel/förråd till varje lägenhet. Belägna i souterrängplan.

Torkskåp

Torkskåp i alla lägenheter förutom 48 kvm, placerade i hallen.

Parkering

Möjlighet att hyra plats till varje lägenhet samt ytterligare ett antal öppna platser, garage,
carport eller utomhusplats. Ledningsstolpe för elbil finns.

Avfallshantering

Miljöstation på samfälld mark.

I etagelägenheter

Trappa av ek med pinnräcke av förnicklade rör och överliggare av ek i lägenheter 100 kvm

Garderober

Garderobsdörrar, vita släta högglans.

Gemensam tvättstuga

En gemensam tvättstuga placerad i etapp 1.

