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GENERELLT  

 Tak 
Vitmålat gipsplank NCS S 0500-N. 

 Vägg 
Vitmålad gipsskiva NCS S 0502-Y. 

 Innerdörrar 
Lätta vitmålade släta dörrblad. 
Vitmålad karm, tröskelplatta av klarlackat hårdträ, dörrtrycken i aluminium. 

 Taklister, golvlister, foder 
Platsmålade, taklist i lika kulör som tak. Foder och golvlist i lika kulör som 
vägg. Ej tak och golvlist i WC/DUSCH. 

 Golv torra utrymmen 
13mm lamellgolv 3-stav ek. 

 Fönsterbänkar 
Vitmålad träfiberskiva  

 Fönstersmygar 
Vitmålad träfiberskiva 
Vid fönster i WC/DUSCH kaklas smygar i yttervägg. 

 Trappa 
Innertrappa i furu med eklaserade plansteg. Vitmålade vangstycken, 
stolpar, räcke, handledare, överliggare och eventuella hanbjälkar. 
Bjälklagsinklädnad bestående av träfiberskiva som målas in i lika kulör som 
väggen, räckesståndare i blankpolerat stål.  

 Öppningar 
Vitmålad träfiberskiva 

 Förvaring 
I omfattning enligt ritning 
Garderober inklusive takanslutning. Vit slät lucka i 16mm melamin och 
knopp, en hylla och klädstång i garderober, i städskåp följer ett 
medicinskåp.  

ENTRÉ/KPR 

 Tak, vägg 
Lika generellt. Plafond för belysning 

 Golv 
Klinker 20x20cm i kulör grå. Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå 
fog. Golvlist. 

 Inredning 
I omfattning enligt ritning 
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KÖK 

 Tak, vägg, golv 
Lika generellt. Plafond för belysning 

 Inredning 
I omfattning enligt ritning  
Vit slät lucka med handtag i krom med cc 128mm. 
Skåpshöjd 2250mm med takanslutning 
Belysning under väggskåp och eluttag av typ hörnbox. 
Laminatbänkskiva i kulör mörkgrå 7486.  
Diskbänksplåt i rostfritt med 2 hoar, ettgreppsblandare med svängbar pip, 
avstängning och vattenlås. 

 Stänkskydd 
I omfattning enligt ritning. 
Stänkskydd i kakel 50cm ovan bänkskiva i vit blank i storlek 10x30cm. 
Kakel monteras med rak liggande sättning och ljusgrå fog. 

 Hushållsmaskiner 
I omfattning enligt ritning 
Hushållsmaskiner i vitt utförande med induktionshäll och fläktkupa i rostfritt. 

WC/DUSCH 1 

 Tak 
Lika generellt. Plafond för belysning. 

 Vägg 
Helkaklade väggar i vit matt i storlek 20x20cm. Kakel monteras med rak 
sättning och ljusgrå fog. 

 Golv 
Klinker 20x20cm i kulör grå. Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå 
fog.  

 Inredning 
I omfattning enligt ritning 
Tvättställ i vitt porslin och spegel med belysning samt eluttag placerat vid 
sidan om spegeln. 
Ettgreppsblandare med push-open-ventil till handfat och väggmonterad 
duschblandare och duschset med handdusch. 
Klassisk WC-stol i vitt porslin med mjuksits. 
Pappershållare och 2st krokar levereras löst. 
Förberett för handdukstork med el-dosa med placering enligt ritning, där 
ritning så visar.  
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WC/DUSCH 2 

 Tak 
Lika generellt. Plafond för belysning. 

 Vägg 
Helkaklade väggar i vit matt i storlek 20x20cm. Kakel monteras med rak 
sättning och ljusgrå fog. 

 Golv 
Klinker 20x20cm i kulör grå. Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå 
fog.  
Komfortgolvvärme el. 

 Inredning 
I omfattning enligt ritning 
Kommod med vit slät lucka, en låda med handtag i krom och spegel med 
belysning samt eluttag placerat vid sidan om spegeln. 
Ettgreppsblandare med push-open-ventil till handfat och väggmonterad 
duschblandare och duschset med handdusch. 
Klassisk WC-stol i vitt porslin med mjuksits. 
Pappershållare och 2st krokar levereras löst. 

KLÄDVÅRD 

 Tak 
Lika generellt. Plafond för belysning. 

 Vägg 
Vitmålad glasfiberväv NCS S 0502-Y 

 Golv 
Klinker 20x20cm i kulör grå. Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå 
fog. Klinkersockel 10cm.  

 Inredning 
I omfattning enligt ritning 
Tvättbänk med låsbar slät dörrlucka i vitt utförande 
Ho och ettgreppsblandare, bredd 50cm 
Bänkskiva ovan hushållsmaskiner i laminat med grå kulör. 

 Hushållsmaskiner 
Tvättmaskin och torktumlare i vitt utförande 

VARDAGSRUM/ALLRUM/KLK/SOVRUM 

 Tak, vägg, golv 
Lika generellt 

 Inredning 
I omfattning enligt ritning 

 

 

 
Trivselhus förbehåller sig rätten ti l l  ändringar i konstruktion, leverans och 
entreprenadutförande utan föregående meddelande.  


