
projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120101

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

inredning klädstång, hyllplan, standard stomme grågrön matt dörr

belysning infällda spotlights

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg Målat grågrön

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer datum

sockel vit NCS 0500 38/15

golv Bricmate Norrvange light grey

Entré
position beskrivning pris

rev datumkontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128

projekt

Vanadislunden X 1

säkerhetsdörr klass 3ytterdörr



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120102

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg målad grågrön

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer datum

sockel vit NCS 0500 38/15

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

rev datum

position

Walk in 
Closet 0

kontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128

beskrivning pris

projekt

Vanadislunden X 2

Inredning Enligt separat ritning. Standardstomme grågrön matt dörr



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120103

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

Badkar Kaldewei Assymetric duo

Badkarsbland
are

Breddavloppspåfyllning och Tapwell Birillo BI048

ljud högtalare, infälld i tak

WC stol Duravit Starck 3,vägghängd, toalettsits (mjukstängning),vit, 
spolknapp Geberit Sigma

handukstork 2 st INR line 1750

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak målat, Alcro vit glans 2

belysning infällda spotlights

vägg Bricmate Norrvange light grey

Master 
Bathroom

rev datum

golv Bricmate Norrvange light grey

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer

0

kontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128

position beskrivning pris

datum

X 3

projekt

Vanadislunden

INR Air 120 D

INR Loox 90

Tapwell Arman

klarglas krom list

Tapwell Evo TVM300-160

krom

tvättställ/und
erskåp

spegel

tvättställs 
blandare

dusch

duschblandar
e

toalettpap- 
pershållare 



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120104

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

lavar i asp

golvbrunn rostfri förstärkt

inredning

aggregat Tylö sense combi elite 8

vägg

golv Bricmate Norrvange light grey

panel asp

pris

datum

Bastu LGH 1201 
0

position beskrivning

20200128Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer

kontrakt 
underlag

rev datum

X 4Vanadislunden
projekt



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120105

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

ljud högtalare, infälld i tak

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme

 tak målat, Alcro vit glans 2

vattenburen golvvärme, Thermotech

vägg målade, vit

sockel

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

vit NCS 0500 38/15

beskrivning prisposition

0
rev datum

datum
Rumsbeskrivning/prislista

lägenhets nummer

LGH 1201 kontrakt 
underlag

Master 
Bedroom

20200128

projekt

Vanadislunden X 5



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120106

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

Handukstork

Miele

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

 tak Våtrumsfärg, alcro, NCS S 0500-N

Bricmate Norrvange light greyvägg

position beskrivning pris

0

golv Bricmate Norrvange light grey

WC/D
rev datum

20200128
datum

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer

kontrakt 
underlag LGH 1201 

projekt

Vanadislunden X 6

 1 st INR line 1750

WC stol Duravit Starck 3,vägghängd, toalettsits (mjukstängning),vit, 
spolarknapp Geberit Sigma

Tvättpelare

tvättställ/und
erskåp

spelgel

tvättställs 
blandare

INR Air 60

INR Loox 70

Tapwell Arman

klarglas krom list

Tapwell Evo TVM7200-160

Krom

dusch

duschblandar
e

toalettpap- 
pershållare 



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120107

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

el

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg målade, vit

vit NCS 0500 38/15

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

sockel

position beskrivning pris

rev datum

0

projekt

Vanadislunden
Rumsbeskrivning/prislista

lägenhets nummer

kontrakt 
underlag

datum
20200128

LGH 1201 Sovrum 1

X 7



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120108

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg målade, vit

vit NCS 0500 38/15sockel

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

0
rev datumLGH 1201 

20200128

position beskrivning pris

Sovrum 2

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer

kontrakt 
underlag

datum

8X

projekt

Vanadislunden

inredning garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med 
klädstång, lådor och hyllplan



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120109

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

högtalare, infälld i takljud

Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning el

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg målade ljust grågrön

sockel vit NCS 0500 38/15

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

0

kontrakt 
underlag

20200128
datum

position beskrivning pris

Vardagsrum
rev datum

projekt

Vanadislunden
Rumsbeskrivning/prislista

lägenhets nummer

LGH 1201 

X 9

eldstad Nordpeis Monaco låg, glas åt tre håll

trappa



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120110

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak målat, Alcro vit glans 2

vägg målad ljust grågrön

sockel vit NCS 0500 38/15

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

position beskrivning pris

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer

kontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128
rev datum

0Kök

datum

projekt

Vanadislunden X 10

Kök Sie Matic. Se separat ritning

ljud högtalare, infälld i tak

belysning infällda spotlights



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120111

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning el

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

 tak 

vägg målade, vit

målat, Alcro vit glans 2

vit NCS 0500 38/15sockel

Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

position

LGH 1201 Sovrum 3

golv

lägenhets nummer

0
beskrivning pris

rev datum

datum
Rumsbeskrivning/prislista

projekt

Vanadislunden

20200128
kontrakt 
underlag

11X

inredning garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med 
klädstång, lådor och hyllplan



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

Vanadislunden X 12

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer datum

kontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128

Terrass
rev datum

0

projekt

position beskrivning pris

golv Bricmate Norrvange light grey

vägg plåtbeklädnad

golvbrunn rostfri förstärkt

värme Framdragen matning: 3 meter av terrassytan

markis Framdragen matning: 3 meter av terrassytan

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

120112

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

position beskrivning

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

golv Wood Millenium by Ardbo, naturell vaxad

sockel vit NCS 0500 38/15

projekt

Vanadislunden X 13

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer datum

kontrakt 
underlag #REFERENS!

20200128

Loft
rev datum

0

blandare Tapwell ARM180

Miele

högtalare, infälld i tak

vinkyl

ljud

vägg målad ljust grågrön

 tak målat, Alcro vit glans 2

värme vattenburen golvvärme, Thermotech

pris

vask Tapwell TA2040



projekt nr.           sida    

status

rum rum nr

Savana Invest AB Kund
underskrift underskrift

position beskrivning pris

golv Bricmate Norrvange light grey

vägg plåtbeklädnad

el Apparatserie Schneider Electric, Exxact vit, enligt separat EL-
ritning 

golvbrunn rostfri förstärkt

projekt

Vanadislunden X 14

Rumsbeskrivning/prislista
lägenhets nummer datum

kontrakt 
underlag LGH 1201 

20200128

Takterrass
rev datum

0


