
	

	
Med	reservation	för	ändringar	och	eventuella	tryckfel.	

Materialbeskrivning Brf Trädgårdsslingan 
 
Materialbeskrivningen är preliminär och beskriver hur bostäderna är planerade 
interiört och exteriört. Avvikelser kan förekomma. Tillval kommer att kunna göras 
längre fram i projektet.  
 
UTOMHUS… 
______________________________________________________________________________

Fasad:  
Liggande dubbelfaspanel med 
fasadbelysning. 

Altan: 
Trallplank som är ansluten till huset 
med egen utgång från vardagsrummet. 
 
Utomhusförråd: 
Varje bostad har ett eget utomhusförråd. 

Sopstation: 
Gemensam sopstation. 
 
Uteplats:  
Mysig uteplats med gräsmatta som 
ansluts till altan. 
 
Övrigt:  
P-plats med plats för en till två bilar per 
hushåll. 

GENERELLT… 
______________________________________________________________________________

Golv: 
Lackad vit laserad parkett 3-stav, som 
tillåter slipningar. 
 
Vägg: 
Vitmålade ytor. 
 
Tak: 
Vitmålade ytor. 
 
Socklar och foder: 
Vitmålade listverk. 
 
Fönsterbänkar:  
Bänk i trä eller mdf. 
 
Fönster: 
3-glas isolerglas med aluminium- och 

träbeklädnad. 
 
Rumshöjd: 
Entréplan och plan 1 blir 2,5 m. 
Högsta punkt på vindsplanet är 3 m 
bortsett från vindsutrymmet där det blir 
lägre. 
 
Innerdörrar: 
Vitmålade innerdörrar. 
 
Ytterdörr: 
Vitmålad säkerhetsdörr med skärmtak i 
glas. 
Värme:  
Vattenburen golvvärme genomgående 
på entréplan samt radiatorer på dem 
övre planen (frånluftsvärmepump).
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KÖK… 
______________________________________________________________________________

Inredning: 
Målade snickerier från Noblessa består 
av släta skåp och lådor. Finns i grå eller 
vit. Gråtonad spegel som stänkskydd. 
Bänkskiva av laminat med en rostfri 
diskho. Bänkbelysning 
 
 

Vitvaror: 
Rostfria vitvaror från Simens. Ugn och 
mikro i högskåp med placering enligt 
bofaktablad. Integrerad köksfläkt. 
 
Köksblandare: 
Från Tapwell med DM-avstängning. 
 

BADRUM ENTRÉPLAN… 
______________________________________________________________________________

Väggar: 
Vita kakelplattor som sätts liggande i 
förband samt målad yta i grått i övre 
delen. 

Golv: 
Ljusa klinkerplattor. 

Tak: 
Gråmålat tak. 

Wc:  
Golvstående wc i vitt porslin. 

Övrigt: 
Grå kommod 80 cm från Ballingslöv, 
tvättställsblandare från Mora, spegel, 
duschvägg i glas, bänkskiva över 
tvättutrustning, toalettpappershållare 
samt handdukshängare i krom.   
 
Vitvaror: 
Tvättmaskin och torktumlare, Siemens 
eller Bosch. Frånluftsvärmepump Nibe. 
 
 

 
WC/DUSCH PLAN 1… 
______________________________________________________________________________

Väggar: 
Vita kakelplattor som sätts liggande i 
förband samt målad yta i grått i övre 
delen. 

Golv: 
Ljusa klinkerplattor. 

Tak: 
Gråmålat tak. 

Wc:  

Golvstående wc i vitt porslin. 
 
Övrigt: 
Grå kommod 60 cm från Ballingslöv, 
tvättställsblandare från Mora, spegel, 
duschdraperistång, 
toalettpappershållare samt 
handdukshängare i krom.   
 


