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Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

HALL
pos beskrivning pris

golv klinker, 300/300, 16 st mellangrå vid dörr
golv övr. enstavigt Bjelin vitlaserat ekgolv
sockel 60mm slät vitlackad
ytterdörr Säkerhetsdörr

väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0500-N
hatthylla målad vit, massiv. Kromad klädstång
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
garderober vita med massiv dörr
el apparatserie Elko Plus vit, infällda led-spotar dimbara
värme nya radiatorer med radiatorfärg vit
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Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

BADRUM
pos beskrivning pris

golv granitkeramik 150/150 varm sand, i dusch 100/100
väggar kakel vit matt 300/600 laserskuren
tak målat, vit badrumsfärg glans 20 Kulör NCS 0500-N
innerdörr massiv slät vit  9x21
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
tvättställ m kommod Björbo kommod Saxa 60
spegelskåp Svedberg serie Line 60 art-nr 250160
tvättställsblandare Hans Grohe kromad
WC IFÖ Spira 6275 vägghängd
duschblandare Tapwell takdusch och handdusch, TVM7200
duschhörna slagdörr glas
handdukstork Svedberg Easy 50x140 cm, artikelnr. 56800-02
toapappershållare Zack Marino bostat stål m lock, art-nr 40 220
handdukshängare 4 st Beslagsboden borstat stål, art-nr B 1092
tvättmaskin Bosch frontmatad medelpris
torktumlare Bosch frontmatad medelpris
el apparatserie Elko Plus vit, infällda led-spotar dimbara

armatur ovan spegelskåp
vägguttag

värme elgolvvärme



REVIANI

Projekt sida

Lövdalen 2 -vind 3RoK 3
status datum

Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

SOVRUM 
pos beskrivning pris

golv enstavigt Bjelin vitlaserat ekgolv
sockel slät 60mm i överenstämmelse med ovan
väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0500-N
fönsterbräda kalksten
innerdörr massiv slät vit  9x21
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
garderober vita med massiv dörr

kromad klädstång, fasta hyllor
el apparatserie Elko Plus vit

takuttag, vägguttag, TV-uttag, teleuttag
värme nya radiatorer med radiatorfärg vit
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Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

VARDAGSRUM
pos beskrivning pris

golv enstavigt Bjelin vitlaserat ekgolv
sockel slät 60mm i överenstämmelse med ovan
väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0500-N
garderober vita med massiv dörr
el apparatserie Elko Plus vit, infällda led-spotar dimbara

takuttag, elskena m spotar, vägguttag, TV-uttag, teleuttag
värme nya radiatorer med radiatorfärg vit
fönsterbräda kalksten
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Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

KÖK
pos beskrivning pris

golv enstavigt Bjelin vitlaserat ekgolv
sockel slät 60mm i överenstämmelse med ovan
väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0500-N
kök Ballingslöv typ System 10 grå

bänkskiva kalksten samt stänkskydd glas vitmålat
köksmaskiner Elekrolux medelprisnivå:

induktionshäll 60 cm
inbyggnadsugn
micro
fläkt utdragbar
kyl/frys
diskmaskin 60 cm

köksblandare Tapwell, med utdragbar pip
stänkskydd Glas målat vitt
fönsterbräda kalksten
el apparatserie Elko Plus vit, infällda led-spotar dimbara

takuttag, vägguttag, TV-uttag, teleuttag
värme nya radiatorer med radiatorfärg vit
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Rumsbeskrivning/generell kontrakt  -underlag 2020-03-20

rum

GÄST-WC
pos beskrivning pris

golv granitkeramik 150/150 varm sand, i dusch 100/100
väggar målat, vit badrumsfärg glans 20, kakel vid handfat Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit badrumsfärg glans 20 Kulör NCS 0500-N
innerdörr massiv slät vit  9x21
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
tvättställ m kommod Björbo kommod Saxa 60
tvättställsblandare Hans Grohe kromad
WC vägghängd m massivt lock, mjukstängande, vanlig förekommande

 i Sverige med reservdelar, fabrikat redovisas innan utförande
toapappershållare Zack Marino bostat stål m lock, art-nr 40 220
handdukshängare 4 st Beslagsboden borstat stål, art-nr B 1092
el apparatserie Elko Plus vit

armatur ovan spegel
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