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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

HALL
pos beskrivning pris

golv Parkett ek vitlaserad
golv övr. enl ovan
sockel 52mm slät vitlackad
ytterdörr Säkerhetsdörr

väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0502-Y
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0502-Y
hatthylla IKEA alternativt MIO beroende på utbud och leverans
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
el apparatserie Renova samt belysning på skena frå Hide-A-Lite eller likv
värme vattenburen golvvärme
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

BADRUM
pos beskrivning pris inkl moms

golv Klinker grå 15x15 cm
väggar Kakel grå 30x60 cm alternativt 60x60 beroende på lager
tak målat, vit badrumsfärg glans 20
innerdörr Contur vit  9x21
dörrtrycke Lundell & Zetterberg borstat stål, a-nr 31324
tvättställ m kommod Alterna Gabriella 
spegelskåp Alterna Gabriella
tvättställsblandare Tapwell 
WC Vägghängd
duschblandare Tapwell takdusch och handdusch, TVM7200, eller likvärdigt
duschhörna slagdörr glas med klämfästen
handdukstork kromad 
toapappershållare Zack Marino bostat stål m lock, art-nr 40 220
handdukshängare 4 st Beslagsboden borstat stål, art-nr B 1092
tvätt-&torkmaskin Siemens eller Electrolux 
el apparatserie Renova, led-spotar dimbara
värme Vattenburen golvvärme
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

SOVRUM 
pos beskrivning pris

golv enstavig ekparkett
sockel 52mm slät vitlackad
väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0500-N
tak målat, vit glans 2 Kulör NCS 0500-N
fönsterbräda natursten enl. vår standard
el apparatserie Renova vit

takuttag, vägguttag
värme vattenburen golvvärme
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

VARDAGSRUM
pos beskrivning pris

golv enstavig ekparkett
sockel 52mm slät vitlackad
väggar målade, vit glans 7
tak målat, vit glans 2
el apparatserie renova, led-spotar dimbara

ComHem bredband
spårad Led-belysning ovansida hanbjälkar, spotskena på bjälkar

garderob vit
värme vattenburen golvvärme
fönsterbräda natursten enl. vår standard
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

KÖK
pos beskrivning pris

golv enstavig ekparkett
sockel 52mm slät vitlackad
väggar målade, vit glans 7 Kulör NCS 0502-Y
tak målat, vit glans 2
kök Ballingslöv typ Bistro gröngrå

-handtag HG105 rostfria
-bänkskiva 20mm grå kalksten enl. vår standard

köksmaskiner Siemens eller Electrolux
induktionshäll 60 cm
inbyggnadsugn
micro
fläkt kolfilter
kyl/frys
diskmaskin 60 bredd

köksblandare Tapwell enl. vår standard
stänkskydd Glas målat vitt eller Fasat kakel 7x15
fönsterbräda natursten enl. vår standard
el Renova

takuttag, vägguttag
spårad Led-belysning ovansida hanbjälkar, spotskena på bjälkar

värme vattenburen golvvärme
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

ALTAN
pos beskrivning pris

golv Granitkeramik naturgrå
väggar plåt, svart
ei Belysning, vägguttag
övr. elslingor i golv
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Rumsbeskrivning/generell G-hus kontrakt  -underlag 2021-10-11

rum

Generellt övr.
pos beskrivning pris

förrådsinredn. Befintligt enl förenings anvisning/Troax i källlare
fönster Trä, treglas
hanbjälkar Målade
ventilation Egen mekanisk frånluft, inluft genom spaltventiler
VA-värme rör Golvvärme, vattenburen med egen panna
el Renova
tv-bredband ComHem
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