
MATERIAL- & BYGGNADSBESKRIVNING



INTERIÖR

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.

Tak Dörrar

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

Hittarp Härdad natur ek  
(standard)

NCS S 7500-N (standard)

Vistorp Härdad vitlaserad ek  
(kostnadsfritt tillval)

NCS 2303-Y14R (kostnadsfritt tillval)

Vitmålat tak med infällda spotlights 
som ger en behaglig belysning.
Färg: NCS S 0502-Y

Kvalitetsdörr från Swedoor, Unique 01L Black oak. 
En massiv dörr med hög ljudreducerande effekt.

NCS 0500–N (kostnadsfritt tillval)

Onslunda Härdad mörk ek  
(kostnadsfritt tillval)

NCS 4605-Y10R (kostnadsfritt tillval)

https://www.bjelin.se/sv/shop/h%C3%A4rdat-tr%C3%A4/27093-h-rdad-ek-hittarp-2-0
https://www.bjelin.se/sv/shop/h%C3%A4rdat-tr%C3%A4/27079-h-rdad-ek-vistorp-2-0
https://www.bjelin.se/sv/shop/h%C3%A4rdat-tr%C3%A4/27071-h-rdad-ek-onslunda-2-0


KÖK 
Köksluckor
Bistro i målad MDF

Peppargrå NCS S 7500-N (standard) 
Glans 25

Mörkgrå NCS S 4500-N (kostnadsfritt tillval)
Glans 35

Köksbänk + stänkskydd »
Kompositsten Beach Black 2 cm, en naturlig 
och slitstark sten i en vacker färg.

Diskho
Decosteel Extreme 50 Antracit – 
planlimmad. Inkl. praktiskt  
bottengaller.

Köksblandare
MORA INXX II sharp 
köksblandare. Sober design
utförd i mattsvart.

Tillval tillbehör »

Svart NCS S 9000-N (kostnadsfritt tillval)
Glans 25

Handtag 
HG170 i borstad matt svart aluminium

Grå lådor med glassidor Infälld dimbar bänk-
belysningslist i LED

Tillval: trälådor, belysning i lådor 
samt lådinredning.

Peppargrå SvartMörkgrå

https://www.ballingslov.se/koek/bankskivor-diskbankar/bankskivor/kompositsten/kompositsten-beach-black
https://decosteel.se/produkter/rostfri-koksblandare-tillbehor/manhattan/


VITVAROR

Diskmaskin »
Siemens helintegrerad diskmaskin 60 cm med  
12 standardkuvert. Home Connect-anslutning 
för fjärrstyrning.

Ugn »
Inbyggnadsugn med mikro från Siemens 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.

Spishäll »
Siemens StudoLine iQ500, 60 cm, induktionshäll, svart. 4 zoner.
CombiZone gör det möjligt att laga mat med stora grytor och stekpannor.
PowerMove: förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom 
att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning.
TouchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur med ett enda fingertryck.
PowerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.

Spisfläkt »
Inbyggd utdragbar fläkt 60 cm
Tystgående iQdrive motor.

Vinkyl
Vinkyl från mQuvée  ger 
ditt vin den perfekta 
temperaturen. Vinkylen 
har två temperaturzoner, 
kolfilter, utdragbara 
hyllor i trä och plats 
för 16 flaskor.

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

De större lägenheterna har
separat frys samt kyl från Siemens.
Se bofaktablad för mer information.

De mindre lägenheterna har 
kombiskåp från Siemens.
Se bofaktablad för mer information.

https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/dishwasherscn/dishwasherscnbuiltin/dishwasherscnbuiltinfullsizedishwashers/dishwasherscnbuiltinfullsizedishwashersfullyintegrated/SX63H800UE
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/ugnar-hallar-och-flaktar/ugn/ugn-med-micro/HM876GDB6S#/Tabs=section-technical-overview/Togglebox=accessories/Togglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/ugnar-hallar-och-flaktar/spishall/induktionshall/ED677FSB5E#/Tabs=section-technical-overview/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/ugnar-hallar-och-flaktar/koksflakt/bankflakt/LI67SB531S#/Tabs=section-highlights/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/kyl-och-frys/integrerad-kyl-och-frys/inbyggd-frys/GI81NACF0
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/kyl-och-frys/integrerad-kyl-och-frys/inbyggt-kylskap/KI81RSDE0#/Togglebox=accessories/Togglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/kyl-och-frys/integrerad-kyl-och-frys/inbyggt-kombiskap-kylfrys/KI87VVSE0


VIEW DELUXE
Produkterna i detta uppslag gäller endast för lägenheterna A1601 på 150 kvm,
A1602 på 219 kvm & A1603 på 150 kvm.

Spishäll »
Gaggenau induktionshäll 60 cm med 
massiv ädelstålsram. Fri placering av kokkärl 
i kombinerade kokzoner med automatisk 
expansion. Separata vred.
  
Spishäll i barkök Skylounge 219 kvm

Vinkyl
Vinkyl från mQuvée med  två justerbara  
temperaturzoner och utdragbara trähyllor. 

219 kvm – vinkyl för 70 flaskor samt  
vinkyl för 16 flaskor i barkök Skylounge
150 kvm – vinkyl för 16 flaskor

Kombimikrougn »
Gaggenau kombiugn med mikro, grill 
och ugn. Var för sig eller i kombination.

Kyl / frys
Gaggenau kyl och frys med hyllor i glas och 
massiv aluminium i Light Bronze. 

Kombiskåp 150 kvm

Helautomatisk espressomaskin »
Gaggenau helautomatisk espressomaskin 
som serverar nymalet kaffe, espresso,  
cappuccino, machiato, caffe latte, tevatten 
med mera.

Diskmaskin »
Gaggenau diskmaskin 60 cm med invändig 
belysning och effektiva diskprogram. 

Diskmaskin Skylounge 219 kvm

Fläkt »
Gaggenau inbyggd tystgående fläkt.
Dimbar LED-belysning.

Ugn »
Gaggenau ugn 60x60 cm med pyrolytisk 
självrengöring. 13 uppvärmningsmetoder 
med stektermometer och bakstensfunktion. 
Automatiska program. 

Integrerat ljudsystem
Ljudsystemet är integrerat i vardagsrum, kök, 
sky lounge (219 kvm) och stora badrummet
TV är kopplingsbart till ljudsystemet.

https://www.gaggenau.com/se/products-list/hallar/400-serien/vario-400-serien/induktion/VI462113#/Togglebox=-1933687701/
https://www.gaggenau.com/se/products-list/hallar/200-serien/200-serien/induktion/CI262115
https://www.gaggenau.com/se/products-list/ugnar/200-serien/kombimikrougnar/BMP251100
https://www.gaggenau.com/se/products-list/kyla/200-serien/vario-200-serien/kylskap/RC289300
https://www.gaggenau.com/se/products-list/kyla/200-serien/vario-200-serien/frysar/RF287200
https://www.gaggenau.com/se/products-list/kyla/200-serien/200-serien/kyl-frys-kombinationer/RB282306
https://www.gaggenau.com/se/products-list/kaffemaskiner/200-serien/helautomatisk-espressomaskin/CMP250102#/Togglebox=1554665400/
https://www.gaggenau.com/se/products-list/diskmaskiner/200-serien/helintegrerade-diskmaskiner/DF261101
https://www.gaggenau.com/se/products-list/diskmaskiner/200-serien/helintegrerade-diskmaskiner/DF264100
https://www.gaggenau.com/se/products-list/flaktar/200-serien/ventilation200canopyextractor/AC200161
https://www.gaggenau.com/se/products-list/ugnar/200-serien/ugnar/BOP251102


BADRUM MED BASTU

Tvättmaskin/torktumlare »
Bosch Kombinerad tvätt och 
tork 7/4 kg 1500 rpm. Speed-
Perfect ger perfekt tvättresultat 
på 65% kortare tid. Hygiene-
Care: tvättprogram för för-
behandling med varmluft för 
hygienisk tvättning. 

Spegel »
Spegel från Ballingslöv med inbyggd dimbar 
LED-belysning. Hyllplan under spegel.

Kakel och klinker
Milano city från Golvabia

Quarz (standard) Silver (kostnadsfritt tillval) Sand (kostnadsfritt tillval) 

Bänkskiva »
Kompositsten Beach black  
12 mm. Elegant bänkskiva  
med hög hållfasthet. 

Duschväggar
Swing deluxe eller Corny deluxe 
beroende på badrummets 
storlek, stilrena duschväggar 
som är enkla att rengöra.   

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 hygien-
isk. En vägghängd WC-stol som 
gör golvet extra lättstädat.

Till Deluxe-lägenheterna: 
Duschtoalett från Geberit  
AquaClean är en exklusiv produkt 
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.  

Tvättställ »
Ovanpåliggande klassiskt 
tvättställ från Ballingslöv i tunt
vitt porslin.

I lägenheter med två badrum, 
Ballingslöv SQUARE i vit porslin 
med bottenventil och vattenlås 
i det mindre badrummet.

Badrumsmöbel »
Praktisk och stilren badrums-
möbel från Ballingslöv, Bright 
svart ekfaner med öppen hylla, 
eluttag i låda som standard. 
               Svarta knoppar 
               i metall (RK80B).

Blandare
MORA INXX II sharp, 
small tvättställsblandare, 
mattsvart.

Duschblandare
MORA INXX II shower 
system kit. Sober design
utförd i mattsvart.

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

https://www.bosch-home.se/produktlista/WVG30443SN
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumssortiment/speglar-och-spegelskap/badrumsspeglar/belysningsspegel-line-100-multiwhite-dimmer-1
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumssortiment/badrumstillbehor/allhylla-100-rak
https://www.golvabia.se/kakel-klinker/?articleType=products&sorting=0&collection=185002
https://www.ballingslov.se/koek/bankskivor-diskbankar/bankskivor/kompositsten/kompositsten-beach-black
https://www.ifo.se/produkter/toaletter-bideer-urinoarer/vagghangda-wc-stolar/ifo-spira-art-wc-stol-vagghangd-6245/92402/
https://www.geberit.se/produkter/badrum/geberit-aquaclean/
https://www.geberit.se/produkter/badrum/geberit-aquaclean/
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumssortiment/tvattstall-och-handfat/tvattstall-val-65-1
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumsinredning/tvattstall/tvattstall-bright-och-lessmore/tvattstall-square
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumsinspiration/bright-slat-svart-ek-lindome
https://www.ballingslov.se/badrum/badrumsinredning/badrumsbeslag/knoppar/knopp-rk80b


EXTERIÖR &
KONSTRUKTION

INSTALLATIONER

Tak
Plåt bandtäckning

Yttervägg
Platsgjuten betong med utvändig träpanel och sten

Mellanbjälklag
Platsgjuten betong

Lägenhetsskiljande väggar
Platsgjuten betong

Rumsskiljande vägg
Gips på stålreglar, isolerad

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. 

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. Laddstolpe för elbil kommer erbjudas.

Avfallshantering
Miljöstation på samfälld mark.

I etagelägenheter
Trappa av ek med pinnräcke av förnicklade rör och överliggare av ek i lägenheter med trappa.

Garderober
Garderobsdörrar, svart matt.

Gemensam tvättstuga
Kombimaskin i varje lägenhet.
En gemensam tvättstuga.


