Val och tillval till Kvarteret Tygeln
Färgsättning väggkulörer
Standardkulören är varmvit, förutom detta kan du välja en helt vit kulör eller toner i
ljust grå, ljust sandgul eller svagt blågrön. Kulörerna är nyanser som inte dominerar
rummen utan snarare skapar en stämning eller en känsla. Välj svala nyanser för en
luftig känsla eller varmare för mer ombonad upplevelse eller variera mellan rummen
för att skapa kontraster.
Alla kulörerna är valda för att harmonisera med övriga material och med varandra.

Standard:

Varmvit, NCS S 0502-Y

Fritt val:

Helvit, NCS S 0500-N

Ljust gråvit, NCS S 1002-Y

Ljust sandbeige, NCS S 1505-Y20R

Ljust gul, NCS S 0505-Y20R

Ljust turkos, NCS S 1005-G10Y

Tapet
Vill man sätta ytterligare prägel på sitt hem med mönster och större kontraster finns
flera tapetkollektioner att välja mellan. Från sobert till lekfullt, färgglada toner till
grafiskt svartvitt.

Tillval:
-

Eco: Decorama Easy Up
Borås tapeter: Everyday Easy Up
Borås tapeter: Borosan Easy Yp
Borås tapeter: Lilleby Kids Easy Up (endast valbar i sovrum)

Stänkskydd kök
Kulörerna för kaklet är samstämda med väggkulörer och övriga material i lägenheten.
Ljusa och harmoniska utan att tappa karaktär. Kakelplattorna har rak sättning med en
diskret ljusgrå fog. Genom att välja kakel som harmoniserar med bänkskivan skapas
en helhetskänsla och köket kommer upplevas lugnt och trivsamt.

Standard:

Vit blank, ca 100x300mm

Fritt val:

Vit matt, ca 100x300mm

Ljust grå matt, ca 100x300mm

Mellan grå matt, ca 100x300mm

Ljus sand matt, ca 100x300mm

Bänkskiva kök
Bänkskivan är som standard i homogen oljad ek, ett rustikt och ombonande material
som kommer igen på flera platser i lägenheten. Eken ger en varm, gedigen och
klassisk känsla i köket och får en fin patina med tiden.
Föredrar man stenkänsla finns tre kulörer som tillval. En svart som ger stilig kontrast,
en grå med betongkaraktär och en ljusare med lyxig marmorkänsla. Alla tre är
kompositer, tillverkade av sammanpressat stenmjöl, och har en modern, elegant
framtoning med lättskött yta.

Standard:

Ek, 30mm

Tillval:

Cygnus (grå kompositsten), 30 mm

Lyra (ljus marmorerad kompositsten), 30mm

Beach Black (svart kompositsten), 30mm

Vitvaror kök
Köksluckorna är klassiskt vita med diskreta infällda grepplister som ger ett stilrent
och modernt intryck. Beroende på val av bänkskiva och stänkskydd förstärks kökets
karaktär och ger utrymme för varje hyresgäst att sätta sin personliga prägel. Samtliga
vitvaror, inklusive köksfläkten är integrerade för att skapa ett enhetligt och luftigt kök.

Tillval:
-

Induktionshäll, Electrolux EHH6340FOK

Kök övrigt
Fritt val:

Redskapsstång

Bänkskiva badrum
I badrummet är bänkskiva i oljad ek standard över tvättmaskin och torktumlare. Eken
ger ett ombonat intryck men vill man ha en ljusare och mer tålig yta kan man som fritt
val välja en vit laminatbänk. Laminatbänken är helt underhållsfri och smälter in i det
ljusa badrummet.

Bänkskiva badrum, ek

Bänkskiva badrum, vit laminat

Bänkskiva badrum, vit laminat

Bänkskiva badrum, grå laminat

Tvättställspaket badrum
Standard:

Kommod samt spegel, ek. Observera, andra handtag ingår.

Fritt val:

Kommod samt spegel, vit. Observera, andra handtag ingår.

Handtag som ingår i kommod:

Badkar/ dusch
Badkaret är ett fristående elegant kar på tassar som ger ett luftigt badrum utan att
göra avkall på lyxen att bada. Om man föredrar att duscha finns eleganta
duschhörnor att välja med dörrar i klarglas som då de viks mot väggen tar ytterst liten
yta av badrummet.

Standard:

Gustafsbergs badkar med tass. Duschstång ingår.

Fritt val:

Duschhörna med invikningsbara
duschdörrar i klarglas.

Vitvaror bad
Tillval:
-

Tvättmaskin, Electrolux EWP1474TDW
Torktumlare, Electrolux, EDH3284PGW
Kombimaskin, Electrolux EWW1686HDW

Hatthylla
Standard:

Hatthylla, ek/aluminium

Fritt val:

Hatthylla, vit

