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Generellt

Golv Eklamellgolv, 14 mm

Golv i entré Klinker, Habitat 20x20 cm

Väggar Vita målade

Innertak Vitmålat

Förvaring entré Hatthylla i aluminium. Enligt planlösning.

Golvlist och dörrfoder Släta vita

Innerdörrar Tunga, släta, vita

Trösklar Ek

Fönsterbänkar Kalksandsten

Skjutdörrspartier Elfa, släta vita dörrar. Bärlist, hängskenor, en klädstång + en trådhylla. 

Enligt planlösning.

Garderober HTH Släta vita luckor, handtag Pureline. Ett hyllplan + en klädstång. 

Enligt planlösning. 

Städskåp HTH Slät vit lucka, handtag Pureline. Vid skjutdörrsparti utgår lucka. 

Medicinskåp, dammsugarslanghållare och hyllplan.

Kök

Inredning HTH-kök. Mjukstängande lådor och källsortering.

Bänkskiva Laminat, Brazil svart, 30 mm, underlimmad diskho med avställningsyta.

Stänkskydd Kakel, 15 x 15 cm, vitt

Lucka Dekor, vit slät

Handtag Pureline, rostfritt, 160 mm

Belysning LED Spotlights under väggskåp i baldakin

Vitvaror Siemens vita vitvaror med pyrolytisk inbyggnadsugn, inbyggnadshäll, 

inbyggd mikrovågsugn, kyl, frys alternativt kyl/frys och diskmaskin samt 

fläkt i silver. Enligt planlösning. 

Inredning Svedbergs inredning med handfat, kommod, handtag 3, spegelskåp 

med belysning, duschvägg samt IFÖ wc-stol. HTH:s inredning med vita 

väggskåp, handtag Pureline och vit laminatbänkskiva.

Golv Klinker, Habitat, 20x20 cm, fall i dusch 10x10 cm.

Väggar Kakel, vitt matt, 25x40 cm

Vitvaror Siemens tvättmaskin och värmepumpstumlare, alternativt kombimaskin. 

Enligt planlösning. 

WC/D (ej i alla lägenheter)

Inredning Svedbergs inredning med handfat, kommod, handtag 3, spegelskåp 

med belysning, duschvägg samt IFÖ WC-stol. 

Golv Klinker, Habitat, 20x20 cm, fall i dusch 10x10 cm.

Väggar Kakel, vitt matt, 25x40 cm

WC (ej i alla lägenheter)

Inredning Svedbergs inredning med handfat, kommod, handtag 3, spegel med 

belysning samt IFÖ wc-stol.

Golv Klinker, Habitat, 20 x 20 cm, svart, golvsockel 10x20 cm

Väggar Vitmålad väv

Tvätt (ej i alla lägenheter)

Inredning HTH:s inredning med vita väggskåp, handtag Pureline, underlimmad ho 

och vit laminatbänkskiva, 30 mm.

Golv Klinker, Habitat, 20 x 20 cm, svart, golvsockel 10x20 cm

Väggar Vitmålad väv

Vitvaror Siemens tvättmaskin och värmepumpstumlare

Inredning från Elfa Bärlist, hängskenor, en trådhylla och en klädstång.

Kärnhem förbehåller sig rätten att ändra material och inredning samt leverantör av material och inredning i de fall en 

produkt utgår eller om en leverantör inte uppfyller våra kvalitetskrav. 

Klädkammare (ej i alla lägenheter)

WC/Dusch/Tvätt (ej i alla lägenheter)


