Inredning & Material
Nynässagan

Inredningspaket, teknisk beskrivning och tillval

Inredningspaket

Nynässagan Segelvägen, 149 35 Nynäshamn

Nynässagan Segelvägen, 149 35 Nynäshamn

Bricknova erbjuder två olika inredningspaket så att du får möjlighet
att utforma ditt nya hem efter din personliga stil.

Tidlös

”Tidlös” är för dig som vill hålla det enkelt och som älskar rena, vita linjer

Ingår

Trend PLUS

”Trend” är för dig som älskar den nuvarande trenden, med det lilla extra

95 000 kr

Kök

Kök
Köksinredning

Marbodal, Ballingslöv eller likvärdigt

Köksinredning

Marbodal, Ballingslöv eller likvärdigt

Luckor

Släta lackade luckor i vitt + vita skåpstommar + rostfria profilhandtag

Luckor

Släta lackade luckor i beige + push open-beslag + vita skåpstommar

Bänkskiva

Laminat, grå betongmönstrad

Bänkskiva

Laminat, beige terrazzomönstrad

Stänkskydd

Laminat, grå betongmönstrad (höjd 25cm)

Stänkskydd

Laminat, beige terrazzomönstrad (höjd 25 cm)

Diskho

Rostfri, infälld i 60-stomme

Diskho

Svart ho, infälld i 60-stomme

Köksö

Bänkskiva i grå betongmönstrad laminat + ben i krom/silver

Köksö

Bänkskiva i beige terrazzomönstrad laminat + ben i krom/silver

Övrigt

Täckskivor på synliga skåpstommar + passbitar/socklar mot vägg/tak/golv (kulör som luckor)

Övrigt

Täckskivor på synliga skåpstommar + passbitar/socklar mot vägg/tak/golv (kulör som luckor)

Blandare

Engreppsblandare, krom

Blandare

Engreppsblandare, svart

Belysning

Inbyggd belysning på undersida av väggskåp

Belysning

Inbyggd belysning på undersida av väggskåp

Vitvaror

Whirlpool/Cylinda eller likvärdigt

Vitvaror

Bosch/Siemens eller likvärdigt

Häll

Svart induktionshäll

Häll

Svart induktionshäll

Ugn

Inbyggnadsugn, rostfri/svart

Ugn

Inbyggnadsugn, rostfri/svart

Mikro

Inbyggd mikro i väggskåp

Mikro

Inbyggd mikro i väggskåp

Fläkt

Inbyggd fläkt i väggskåp

Fläkt

Inbyggd fläkt i väggskåp

Diskmaskin

Helintegrerad (front lika övriga luckor)

Diskmaskin

Helintegrerad (front lika övriga luckor)

Kyl och frys

Fristående, vit, med överskåp

Kyl och frys

Integrerade (fronter lika övriga luckor)

Badrum

Badrum
Inredning

Kommod med vit lucka (bredd 60 cm) + vitt tvättställ

Inredning

Kommod, beige (bredd 60 cm) med utdragslådor + vitt tvättställ

Golv

Klinker, 10x10cm, grå

Golv

Klinker, 20x20cm, beige stenmönster (10x10cm i dusch)

Väggar

Kakel, 20x20cm - vit

Tvätthantering

Bänkskiva, laminat, grå betongmönstrad

Väggar

Kakel, 30x60cm - vit

Vitvaror

Tvättmaskin och torktumlare - Whirlpool/Cylinda eller likvärdigt

Tvätthantering

Bänkskiva, laminat, vit

Vitvaror

Tvättmaskin och torktumlare - Bosch/Siemens eller likvärdigt

Inredning

+ Elkomfortvärme golv i övre badrummet

Garderober

Släta vita luckor, vita stommar och hyllplan

Inredning

Väggar

Målad, vit

Garderober

Köksdel: Släta beige luckor med push open-beslag, vita stommar och hyllplan
Övriga rum: vita släta luckor, vita stommar och hyllplan

Väggar
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Målad, ”greige”
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Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och tryckfel. Material och produkter kan komma att bytas ut mot likvärdiga material och produkter.

Nynässagan Segelvägen, 149 35 Nynäshamn

Nynässagan Segelvägen, 149 35 Nynäshamn

Inomhus

Teknisk Beskrivning
Den tekniska beskrivningen gäller oavset ditt val av inredningspaket. För specifikation av material
som inte framgår av teknisk beskrivning nedan hänvisar vi till inredningspaketet.

Utomhus

Produktbeskrivning

Ingår

Golv

Träparkett 3-stav, vitpigmenterad

Ingår

Dörrar

Vita släta innerdörrar

Ingår

Värmesystem

Frånluftspump, vattenburen golvvärme på entréplan / vattenburna
element på övre plan

Ingår

Fiber

Tv och internet

Ingår

Produktbeskrivning

Ingår

Spegel

Rektangulär 60x80cm med inbyggd LED-belysning

Ingår

Tvättställsblandare

Engreppsblandare och bottenventil i krom

Ingår

WC

Golvstående WC-stol i vitt porslin

Ingår

Belysning

Infällda LED-spotlights i tak

Ingår

Duschhörna 80x90cm med raka dörrar i härdat glas

Ingår

Duschblandare och duschset i krom

Ingår

Badrum (alla)

Produktbeskrivning

Ingår

Grundläggning

Platta på mark

Ingår

Stomme

Ytterväggar, mellanbjälklag och takkonstruktion av trä

Ingår

Rumshöjd

2,5m i entréplan och 2,4m i övre plan

Ingår

Fasad

Stående träpanel - gråbrun lasyr

Ingår

Fönster

3-glas, trä - utsida: mörkgrå / insida: vit

Ingår

Ytterdörr

Slät - utsida: mörkgrå, insida: vit

Ingår

Altan

Impregnerat trallvirke

Ingår

Tak

Betongpannor - mörkgrå

Ingår

Skärmtak

Ovan entrédörr

Ingår

Badrum övre plan

Utebelysning

LED-fasadarmatur både på gatu- och gårdsfasad

Ingår

Badkar

Rektangulärt badkar med avtagbart heltäckande front i vit sanitetsakryl

Ingår

Skiljevägg

Mellan uteplatser på gårdssidan samt mellan förråd och bostadshus på
gatusidan, höjd 180 cm, klädd med träpanel lika fasad

Ingår

Blandare

Badkarsblandare med pip och duschset på vägg, krom

Ingår

Förråd

Uteförråd med fasadpanel i gråbrun lasyr, papptak och mörkgrå ytterdörr

Ingår

Mark

Finplanerade ytor kombinerat med ytor av naturlig vegetation

Ingår

Gemensamma ytor

Gemensam sopsortering, lekplats samt parkeringsytor

Ingår

Laddstolpe, elbil

Förberedd kanalisation till gemensamma parkeringsytor för att möjliggöra
elladdstolpar

Ingår
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Badrum entréplan
Dusch

Tillval
Produktbeskrivning
Braskamin

Tillval

Braskamin Braskamin, Contura 556 eller likvärdigt, inklusive skorsten och
installation

129 000 kr
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Kunduppgifter
Datum & Ort:

Projekt:

Nynässagan

Lägenhetsnummer:

Namn:

Namteckning:
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