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B E S K R I V N I N G

Nyproduktion av 14 st påkostade 
radhus med bostadsrätt i Karlskoga 

Här är tveklöst radhusen för den moderna barnfamiljen som vill flytta in i ett optimalt 
boende med upp till 4 stycken sovrum och 2 helkaklade badrum. Stora och öppna 
sällskapsytor på bottenplan skapar en gemytlig känsla med fina möjligheter till 
samvaro. 

Trivsamt ljusinsläpp från de stora fönsterpartierna i vardagsrummet med utgång till 
uteplatsen i optimalt söderläge för sol under hela dagen. Bekväm parkering precis 
utanför dörren till radhuset utan någon kostnad. Förråd utanför entrén för goda 
förvaringsmöjligheter.

På kommande sidor visas bilder på illustrationer av projektet och husen.  Avvikelser 
kan förekomma då dessa är exempelbilder, vilket även gäller övriga bilder i detta 
dokument.

Situationsplan





Exempel planritning entréplan Exempel planritning våning 2





Denna beskrivning gäller för radhusen i standardutföranden samt kostnadstillval. 
Material och produkter kan ändras och kommer då att ersättas med likvärdiga. 
Bilder är exempelbilder där avvikelser kan förekomma.



Blandare  
Gustavsberg

Badkarsblandare  
FM Mattsson

Kommod och 
Spegelskåp  

med ledbelysning Hafa
vit 600 mm

Duschhörna 
klarglas

Duschpaket 
Gustavsberg

Bad & WC



TvättTvättrumsinredning 
(Diskbänkskåp och bänkskiva).Tvättrumsinredning 

Tvätt



Stålvask  
Franke

Blandare  
Gustavsberg



Kök
Här ser ni uppställningen av köket.  
För mer information och tillval se separat Köksbroschyr.





Ek 3-stavs ljus parkettgolv 
( Vardagsrum, Allrum, Kök, Hall och Sovrum )

Standard

Ek 1-stavs härdad trägolv 
Kostnadstillval - 14 000 kr

( nedre plan, ej WC och Tvätt )
Kostnadstillval - 25 000 kr

( hela huset, ej WC, Bad och Tvätt )

Vit 1-stavs härdad trägolv 
Kostnadstillval - 14 000 kr

( nedre plan, ej WC och Tvätt )
Kostnadstillval - 25 000 kr 

( hela huset, ej WC, Bad och Tvätt )

Golv



Klinker golv ljusgrå 
600 x 6000 mm 

( Entré )
Kostnadstillval - 3000 kr

Klinker golv grå
600 x 600 mm 

( Entré )
Kostnadstillval - 3000 kr

Klinker golv antracit 
600 x 600 mm 

( Entré )
Standard

EXKLUSIVT TILLVAL
Klinker golv

600 x 600 mm vit matt med 
marmorlikt mönster på hela 

nedre plan ( ej WC och Tvätt ).
Kostnadstillval - 25 000 kr

Golv



Klinker golv svart 
200 x 200 mm

( WC, Bad, Tvätt )
Standard

Klinker golv mörkgrå  
200 x 200 mm

( WC, Bad, Tvätt )
Kostnadstillval - 3000 kr

Klinker golv ljusgrå 
 200 x 200 mm

( WC, Bad, Tvätt )
Kostnadstillval - 3000 kr

Klinker



Kakel

Kakel vit matt  
200 x 400 mm
( Bad och WC )

Kostnadstillval - 3000 kr

Kakel vit blank  
200 x 400 mm
( Bad och WC )

Standard

Stänkskydd kök vit 
marmormönster matt  

600 x 600 mm

Stänkskydd kök vit blank  
250 x 400 mm

Standard

Stänkskydd kök vit matt  
250 x 400 mm

Kostnadstillval - 3000 kr

Kakelsättning halvstensförband i kök: Kostnadstillval - 3000 kr

Kakelsättning runt vägghängd fläkt i kök: Kostnadstillval - 3000 kr



Vi erbjuder installation av spotlights, handdukstorkar och elgolvvärme.

INFÄLLDA SPOTLIGHTS I TAKEN
Som standard monteras ett vanligt taklamputtag. Där inget spotlightspaket väljs blir det 
standard. Ni har möjlighet att välja flera spotlighstpaket. Pris per spotlight 2500kr.  
Tex. WC pl 1 kostar 7 500 kr.

El
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    Elgolvvärme i Bad/WC plan 2 
Kostnadstillval- 9000 kr

ELGOLVVÄRME I BADRUMMET PÅ ÖVRE PLAN
Golvvärme ingår i WC på entréplan som standard.

ELEKTRISK HANDDUKSTORK
Som standard finns ingen handdukstork i badrummen. 
Möjlighet att välja handdukstork i WC på entréplan  och Bad .

Handdukstork entréplan
Kostnadstillval - 5000 kr

Handdukstork övre plan
Kostnadstillval - 5000 kr
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Ombyggnation av Allrum till ett 4e sovrum: 
Kostnadstillval - 10 000 kr

Extra sovrum

Skjutdörrar istället för vanliga garderober i stora sovrummet: 
Kostnadstillval - 6 000 kr

Skjutdörrar garderob

Laddbox till bil från Easee: Standard.
Elbilsladdare
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Övrigt

Hatthylla

Sockellister 

Innerdörrar
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