
Standard i pluslägenheter Hjulsta
Senaste fr o m ca 161109

Utrustning för pluslägenhet i Hjulsta

Kök:
Mörkgrå linoleum Forbo  Marmoleum Real 3048
Vitmålade väggar
Vitt kakel rektangulära stora plattor
Homogen ekbänkskiva
Skåpstommar Metod vit
Lucka Veddinge ljusgrå
Induktionshäll
Inbyggd varmluftsugn
Microvågsugn
Spiskåpa
Hel kyl och hel frys i 3-4 rok
Delad kyl/frys i 1- 2 rok
Förberett för diskmaskin
Bänkbelysning med eluttag
2 vägguttag vid köksbänk
Mjukstängande lådor och luckor
Hörnskåpskarusell

Hall:
Mörkgrå linoleum  Forbo  Marmoleum Real 3048
Vitmålade väggar med typ Microlit
Städskåp
Brandvarnare
Hatthylla
Fiberskåp

Passage utan för lilla wc (endast i 4 rok)
Ekparkett
2 garderober längs en vägg
Vitmålad vägg

V-rum
Målade väggar
Ekparkett
Omfattning mellan v-rum och hall, ingen dörr.

S-rum
Målade väggar
Ekparkett

Badrum
Golv grå 10 x 10 klinker
Värmegolv på hushållsel
Väggar Vita rektangulära stora kakelplattor 20 x 30
Förberett för tvättmaskin
Handdukstork
Badrumsskåp med rakuttag och belysning
Väggkontakt
Duschväggar
Taklampa



Lilla wc (endast 4 rok)
Golv Grå klinker 10 x 10 cm
1 st Vägg Vita rektangulära stora kakelplattor 20 x 30
Övrigt målade väggar vitt

Garderober
1 rum och kök – 2 garderober samt städskåp
2 rum och kök – 1 garderob samt 1 städskåp i hall samt 3 garderober i sovrum
3 rum och kök – 1 garderob och 1 städskåp i hall, 2 garderober i varje sovrum
4 rum och kök – 1 garderob i hall, 2 garderober i varje sovrum, 3 garderober samt 1 städskåp i passagen

Balkong när vädret tillåter
Släta väggen målas
Fönsterväggen målas
Tak målas
Golv målas

Övrigt
Barnsäkerhetskedja på vardagsrums fönster
Säkerhetsdörr klass 3
Säkerhetsskåp
Säkerhetsglas mot loftgång.
För lägenhet på bv: säkerhetsglas i samtliga fönster
Fönsterbänkar i trä vit
Ev persienner tas bort
I 1 rok säkras lägenheten upp med 20 ampere i kök.
Gardinbeslag i samtliga rum

Uteplats:
Trasiga staket lagas


