
S O L B    C K E N

Solbacken

Nyproduktion 15 lgh

Generellt utförande av huskropparna exteriört:

• Fasad stående träpanel med klyvsida som infärgas med Grå brandskyddsinpregnering

• Takbeklädnad svart plåt falsad.

• Fönster och ytterdörrar i energi klass U 1,1 w/(m*k) matt svarta med svarta handtag och lås.

• Trappor och loftgångar exteriört skall målas mattsvart/mörkgrå.

• Fasadbelysning vid varje ytterdörr.

Generellt utförande av väggar och tak i lägenheterna:

• Ljudklassning mellan lägenheterna skall vara enl standard  

   SS 25267:200 klass B mellan lägenheterna.

• Generellt alla tak och väggar är vita

• Generellt skall färgen på väggarna vara avtorkningsbara.

• Undantag är badrum och bastu där det är trä respektive kakel på väggarna dock vita målade tak.

• Generellt utförande av golv förutom entréhall, badrum och bastu är vit laserad ekparkett.

• Vitmålade socklar i rummen.

• Eluttag enl. svensk standard i varje rum.

I entréhall , badrum och bastu Klinker serie Artica Grigio lappato 59x59 från Saime Cheramica 

I badrummet läggs mosaik Artica Grigio i duschdelen ca 1x1 m typ Saime cheramica.

Som stänkskydd i köken monteras typ Artica Grigio listellato lappato från Saime Cheramica .

Väggarna i badrummen kaklas med Ascot Cheramica serie Glamour färg Calacatta 25x75.

Inredning i badrummet:

• Takdusch med termostatblandare typ/el likvärdig Cabinex F1500

• SKAPA kommod 60cm vit satin typ Cabinex/el likvärdig QD6B-WM ,QM4D-WM 

• SKAPA väggskåp fräst dörr vit satin typ Cabinex/el likvärdig Q.44.BG.F-WM

• Draghandtag typ Cabinex/el likvärdig  HX128 läder samt C-QS44.2

• Badrumsskåp led 60cm vit typ Cabinex/el likvärdig 600LX-L-Pack WM med el utt.TB32

• Handfatsblandare Typ Cabinex/el likvärdig Torso F5002 med botten vent FT102

• Handukstork typ Cabinex/el likvärdig TW1 inkl vent TW-HV2

• Duschhörn alt  vik vägg typ Cabinex/el likvärdig C100-90C, 

   enkel alt dubbel vägg beroende på plats.

• Toalettpappershållare ty Cabinex/el likvärdig A-3010

• Krokar typ Cabinex/el likvärdig A-3102

• Wc vit Typ Gustavsberg
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Köksinredning:

• Skåpinredning typ Epoc/el likvärdig  

• Bygghöjd 233cm.

• Under väggskåp infräsning av Spotlights.

• 3st dimbara Spotlights inkl transformator och dimmerknapp rfr.

• Toppmonterad diskho märke Silver/el likvärdig.

• Blandare med diskmaskinavstängning märke Mora. /el likvärdig

• Handtag Metall.

• Bänkskiva mörkt grå aningen schatterad.

• Material till luckor/fronter.

• Trend Grå/vit MDF är grundmålad två gånger och är ytbehandlad med topplack samt  

   UV-beständig lack som gör luckan mer motståndskraftig mot solblekning. Den släta 

   luckan är 19 mm tjock med 2 mm radie och har en rundad kant. Glanstal 35, ljust grå.

• Bänkskåp: Front till integrerad diskmaskin 60cm,diskbänkskåp med 3 fronter 60cm samt 

   sopsorteringskärl 4st,bänkskåp 3 lådor 40 eller 50cm,bänkskåp 40cm med 3 eller 4 lådor.

Vitvaror:

• Kyl/frys rostfri 60x202cm Energiklass A++ självavfrostande kyl och frys.

• Ugn 60cm rostfri med varmluft, över/undervärme, grill,2 plåtar, långpanna, grillgaller.

• Häll induktion 60cm.

• Diskmaskin 60cm integrerad.

• Fläkt med kolfilter 60cm rostfri

• Inbyggd mikro 38cm hög.

• Droppbricka till diskmaskin samt kyl/frys integrerad.
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