Material &
inredning
Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

NOGA GENOMTÄNKT OCH MED UTSIKTEN I FOKUS
Karlatornet blir Nordens högsta byggnad och kommer innehålla cirka 600 lägenheter i olika storlekar, hotell och
spa. Alla material och produkter som sätts in i lägenheterna är genomgående av hög kvalitet och noga utvalda
för att passa husets karaktär. Arkikteterna har arbetat med att få till en enhetlighet i bostäderna, där material
och rumsutformning utgör en fin och balanserad helhet och utsikten maximeras från varje lägenhet.
I den här broschyren har vi samlat teknisk information, vilka material lägenheterna kommer att utföras i och vilka
produkter de kommer att utrustas med. Vi reserverar oss för att produkterna och designen som visas här kan
komma att bytas ut i takt med att leverantörernas sortiment uppdateras. Om så blir fallet kommer de ersättas av
likvärdiga eller bättre produkter. På sista sidan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

VÅNING 5-37

SKYLEVEL, VÅNING 59-66

På de här våningsplanen har lägenheterna ljusa kök
från HTH i en varmgrå kulör, unikt framtagen för just
Karlatornet. På golven ligger en vitlaserad ekparkett och
i badrummen sitter ljusgrått kakel och klinker.

I Karlatornets övre del, Skylevel, går lägenheterna i
mörkare nyanser. Köken är mörkgrå och kommer från
den italienska leverantören Binova med en bänkskiva i
grå terrazzo.

TWISTEN, VÅNING 39-57

På de två översta våningsplanen i Skylevel är materialen
ännu en nivå högre med bland annat genomgående äkta
marmor i badrummen och högkvalitativa blandare från
Dornbracht i såväl kök som badrum.

I Karlatornets karäktäristiska mittendel, Twisten, har
varje lägenhet en unik planlösning. Materialen är likadana som på våningsplanen nedanför med undantag för enstaka variationer som beror på lägenheternas utformning.

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

Våning 5-37

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

GENERELLT Våning 5-37

RUMSHÖJD

2,5m och 2,35m i hall, badrum och walk-in closet

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER
I nivå med golv (0m)

VÄGGAR

Målade, kulör NCS S 0500-N

DÖRRBESLAG
Krom

GARDEROBER

Släta luckor med greppslist, projektunik varmgrå kulör
NCS S 2502-Y

SOCKEL, FODER & LISTER

Trä, fabrikslackerade, NCS S 0500-N

TAK

Gips, målat, kulör NCS S 0500-N

GOLV

BELYSNING

Infällda vita spotlights i hall, bad/wc och
walk-in closet

Ek, plankgolv parkett, vitlaserat

GOLVVÄRME
ENTRÉDÖRR

Säkerhetsdörr

Vattenburen golvvärme samt komfortvärme
i badrum

INNERDÖRRAR

Släta, kulör NCS S 0500-N
Skjutdörrar infällda i vägg

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

KÖK Våning 5-37

LUCKA

Slät med greppspår, projektunik varmgrå
kulör NCS S 2502-Y. Kökssnickerier från HTH

MIKROVÅGSUGN (gäller 2-4 rok)

Inbyggnadsmikro i överskåp, rostfri, Electrolux

KOMPAKTUGN (gäller 1 rok)

Kombinerad varmlufts- och mikrovågsugn, rostfri,
inbyggd i underskåp, Electrolux

BÄNKSKIVA

Kvartskomposit

SPISHÄLL

DISKHO

Infälld, rostfri, ca 540 mm bred

Indukstionshäll, Electrolux
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt.

STÄNKSKYDD

KYL & FRYS

Kvartskomposit, lika bänkskiva

1-2 rok: helintegrerad kyl/frys, Electrolux
3-4 rok: helintegrerad kyl & frys, Electrolux

BLANDARE

Hansgrohe Talis S2 I-greppsblandare, krom

UGN (gäller 2-4 rok)

DISKMASKIN

Helintegrerad, Electrolux

Varmluftsugn, rostfri. Inbyggd i underskåp eller
högskåp enligt planlösning, Electrolux

KÖKSFLÄKT

Kolfilterfläkt dold i överskåp, Clean Air eller likvärdig
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt.

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

BADRUM/TVÄTT Våning 5-37

HANDFAT

Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant i
krom. Enligt planlösning

BLANDARE

GOLV

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm i dusch.
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

HANDDUKSTORK

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

Krom, ca 50x100cm

SPEGELSKÅP

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

DUSCHVÄGG

KROKAR

1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Klarglas, detaljer i krom

Krom

DUSCHSET INKl. DUSCHBLANDARE

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe /
Raindance Select S 120 3 jet handdusch 150 cc, krom

TOALETTSTOL

TVÄTTDEL
1-2 rok: kombinerad tvättmaskin/torktumlare, Electrolux
3-4 rok: tvättmaskin och torktumlare, Electrolux
Maskinerna ställs i högskåp med släta luckor i projektunik varmgrå kulör. Bänkskiva i vit laminat.

1-2 rok: golvstående, vit
3-4 rok: vägghängd, vit

VÄGG

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

WC/DUSCH Våning 5-37

”En förfinad
elegans där materialupplevelsen är viktig.”
HÅKAN TRYGGED, KUB ARKITEKTER

KOMMOD

Kommod med förvaring, tvättställ i vitt porslin

BLANDARE

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm i dusch.
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

Spegel ovan tvättställ

HANDDUKSTORK

DUSCHVÄGG

Krom, ca 50x100cm

Klarglas, detaljer i krom

KROKAR

Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch, krom

DUSCHBLANDARE

Hansgrohe, Ecostat Comfort, krom

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

GOLV

SPEGEL

DUSCHSET

VÄGG

1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

TOALETTSTOL

Vägghängd med inbyggd cistern, vit

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

BADRUM DUPLEX Våning 28-37

HANDFAT

VÄGG

BLANDARE

GOLV

Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant
i krom

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm under badkar.
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

SPEGELSKÅP

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

HANDDUKSTORK
Krom, ca 50x100cm

BADKAR

Fristående runt badkar

KROKAR

BADKARSBLANDARE INKL. HANDDUSCH

Hansgrohe, Axor Starck I-grepps karblandare,
golvmonterad, krom

1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

TOALETTSTOL

Vägghängd med inbyggd cistern, vit

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

Twisten
våning 39-57

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

GENERELLT Twisten våning 39-57

RUMSHÖJD

2,5m och 2,35m i hall, badrum och walk-in closet

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER
I nivå med golv (0m)

VÄGGAR

Målade, kulör NCS S 0500-N

DÖRRBESLAG
Krom

GARDEROBER

Släta luckor med greppslist, projektunik varmgrå kulör
NCS S 2502-Y

SOCKEL & FODER

Trä, fabrikslackerade, NCS S 0500-N

TAK

Gips, målat, kulör NCS S 0500-N

GOLV

Ek, plankgolv parkett, vitlaserat

ENTRÉDÖRR

Säkerhetsdörr

INNERDÖRRAR

Släta, kulör NCS S 0500-N
Skjutdörrar infällda i vägg

BELYSNING

Infällda vita spotlights i hall, bad/wc och
walk-in closet

GOLVVÄRME

Vattenburen golvvärme samt komfortvärme i badrum
och separat tvätt

GLASVÄGG (gäller 2 rok Studio)

Från golv till tak, gråtonad, enligt planlösning

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

KÖK Twisten våning 39-57

LUCKA

Slät med greppspår, projektunik varmgrå
kulör NCS S 2502-Y. Kökssnickerier från HTH

MIKROVÅGSUGN (gäller 2-4 rok)

Inbyggnadsmikro i överskåp, rostfri, Electrolux

KOMPAKTUGN (gäller 1 rok)

BÄNKSKIVA

Kvartskomposit

Kombinerad varmlufts- och mikrovågsugn, rostfri,
inbyggd i underskåp, Electrolux

DISKHO

SPISHÄLL

Infälld, rostfri, ca 540 mm bred

Indukstionshäll, Electrolux
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt

STÄNKSKYDD

KYL & FRYS

Kvartskomposit, lika bänkskiva

1-2 rok: helintegrerad kyl/frys, Electrolux
3-4 rok: helintegrerad kyl & frys, Electrolux

BLANDARE

Hansgrohe Talis S2 I-greppsblandare, krom

UGN (gäller 2-4 rok)

DISKMASKIN

Helintegrerad, Electrolux

Varmluftsugn, rostfri. Inbyggd i underskåp eller
högskåp enligt planlösning, Electrolux

KÖKSFLÄKT

Kolfilterfläkt dold i överskåp, Clean Air eller likvärdig
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt.

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

BADRUM/TVÄTT Twisten våning 39-57

HANDFAT

Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant i
krom. Enligt planlösning

BLANDARE

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm i dusch.
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

SPEGELSKÅP

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

Klarglas, detaljer i krom

KROKAR

1 st 2-krok, krom

DUSCHSET INKl. DUSCHBLANDARE

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe /
Raindance Select S 120 3 jet handdusch 150 cc, krom
(Gäller lägenheter utan ensuite badrum)

Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch /
Ecostat Comfort, krom

TOALETTSTOL
Vägghängd, vit

HANDDUKSTORK
Krom, ca 50x100cm

DUSCHVÄGG

(Gäller lägenheter med ensuite badrum)

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

GOLV

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

DUSCHSET INKL. DUSCHBLANDARE

VÄGG

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

TVÄTTDEL

1-2 rok: kombinerad tvättmaskin/torktumlare, Electrolux
3-4 rok: tvättmaskin och torktumlare, Electrolux
Maskinerna ställs i högskåp med släta luckor i projektunik varmgrå kulör. Bänkskiva i vit laminat ovan maskin

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

ENSUITE BADRUM Twisten våning 39-57

”En förfinad
elegans där materialupplevelsen är viktig.”
HÅKAN TRYGGED, KUB ARKITEKTER

HANDFAT & SPEGELSKÅP

Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant i
krom. Projektunikt spegelskåp med belysning nedtill samt
vägguttag i skåp. Enligt planlösning

VÄGG

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

KOMMOD & SPEGEL

GOLV

Kommod med förvaring, tvättställ i vitt porslin.
Spegel ovan tvättställ. Enligt planlösning

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm i dusch samt
under badkar. Ljusgrå fogfärg, rak sättning

BLANDARE

TOALETTSTOL

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

Vägghängd, vit

DUSCHVÄGG

HANDDUKSTORK

Klarglas, detaljer i krom

Krom, ca 50x100cm

DUSCHSET INKl. DUSCHBLANDARE

KROKAR

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe /
Raindance Select S 120 3 jet handdusch 150 cc, krom

1 st 2-krok, krom

BADKAR

Krom

Rektangulärt, vitt. Enligt planlösning

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

DUSCHSET INKL. BADKARSBLANDARE

Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch /
Ecostat Comfort, krom. Vid badkar, enligt planlösning

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

BADRUM

HANDFAT & SPEGELSKÅP

Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant i
krom. Projektunikt spegelskåp med belysning nedtill samt
vägguttag i skåp. Enligt planlösning

VÄGG

Granitkeramik ljusgrå, 60x30cm. Ljusgrå fogfärg,
stående rak sättning

GOLV

KOMMOD & SPEGEL

Kommod med förvaring, tvättställ i vitt porslin.
Spegel ovan tvättställ. Enligt planlösning

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 10x10cm i dusch.
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

TOALETTSTOL

BLANDARE

Vägghängd, vit

Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

HANDDUKSTORK

DUSCHVÄGG

Krom, ca 50x100cm

Klarglas, detaljer i krom

KROKAR

DUSCHSET INKL. DUSCHBLANDARE

Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch /
Ecostat Comfort, krom

DUSCHSET INKl. DUSCHBLANDARE

Twisten våning 39-57

1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe /
Raindance Select S 120 3 jet handdusch 150 cc, krom
(Gäller 3 rok Duplex, övre plan)

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

ÖVRIGT Twisten våning 39-57
SEPARAT TVÄTT
VÄGG

Målat, kulör NCS S 0500-Y

GOLV

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm,
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

MASKINER

Tvättmaskin och torktumlare, Electrolux

SKÅP

Väggskåp ovan maskiner, slät lucka med greppspår,
projektunik varmgrå kulör NCS S 2502-Y

BÄNK

Laminat vit

BASTU
GOLV

Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm,
Ljusgrå fogfärg, rak sättning

VÄGG

Bastupanel, trä

ÖVRIGT

Aggregat, bastulavar av trä

WALK-IN CLOSET
VÄGG

Målat, kulör NCS S 0500-Y

GOLV

Ek, plankgolv parkett, vitlaserat

ÖVRIGT

Inreds med bärlist, hängskenor, hyllplan samt
klädstång. Linnedel om linneskåp ej finns i bostaden.
Garderober med släta luckor med projektunik kulör.
Inredning och garderober enligt planlösning

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

Skylevel
våning 59-66

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

GENERELLT Skylevel våning 59-66

RUMSHÖJD

2,7m och 2,5m i hall, badrum, kök och walk-in closet

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER
I nivå med golv (0m)

VÄGGAR

Målade, kulör NCS S 1002-Y

TAK

Målat, kulör NCS S 1002-Y

GOLV

Ek, plankgolv parkett, mörklaserat

GOLV I DEL AV HALL
Kokosmatta,brun

ENTRÉDÖRR
Säkerhetsdörr

INNERDÖRRAR

Släta, kulör NCS S 1002-Y
Skjutdörrar infällda i vägg

DÖRRBESLAG
Svart

GARDEROBER

Släta luckor med greppslist, kulör NCS S 1002-Y

SOCKEL & FODER

Trä, platsmålade, NCS S 1002-Y

BELYSNING

Infällda svarta spotlights i hall, bad/wc och walkin closet. Svarta spotlights i kök

GOLVVÄRME

Vattenburen golvvärme samt komfortvärme i
badrum och separat tvätt

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

KÖK Skylevel våning 59-64

LUCKA

UGN (gäller 3-5 rok)

Binova, slät laminatlucka med grepplist,
matt antracitgrå kulör

Gaggenau, varmluft, antracit

MIKROVÅGSUGN (gäller 3-5 rok)
Gaggenau, antracit

BÄNKSKIVA

Projektanpassad grå Terrazzo

KOMBIMIKROUGN (gäller 1-2 rok)
Gaggenau, antracit

DISKBÄNK

Infälld ho, rostfri

KYL & FRYS

STÄNKSKYDD

Projektunik grå Terrazzo, lika bänkskiva

1-2 rok: Gaggenau, helintegrerad kyl/frys
3-5 rok: Gaggenau, helintegrerad kyl & frys

BLANDARE

DISKMASKIN

Hansgrohe, Axor Citterio M 2-håls köksblandare,
black-chrome 340 matt

Gaggenau, helintegrerad

SPISHÄLL

Gaggenau, inbyggnadsfläkt, cirkulationsdrift
med kolfilter

Gaggenau, induktionshäll

KÖKSFLÄKT

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

KÖK Skylevel våning 65-66

LUCKA

Binova, slät laminatlucka med grepplist,
matt antracitgrå kulör

BÄNKSKIVA

Projektanpassad grå Terrazzo

DISKBÄNK

Infälld ho, rostfri

KOMBIMIKROUGN
Gaggenau, antracit

VÄRMELÅDA

Gaggenau, antracit

KYL & FRYS

Gaggenau, helintegrerad kyl & frys

DISKMASKIN
STÄNKSKYDD

Projektunik grå Terrazzo, lika bänkskiva

BLANDARE

Dornbracht, Meta.02 tvåhålsblandare med
duschmunstycke, black-chrome 340 matt

SPISHÄLL

Gaggenau, induktionshäll

Gaggenau, helintegrerad

KÖKSFLÄKT (vid häll i köksö)

Gaggenau, bänkventilation, cirkulationsdrift
med kolfilter

KÖKSFLÄKT (i väggskåp)

Gaggenau, inbyggnadsfläkt, cirkulationsdrift
med kolfilter

UGN

Gaggenau, varmluft, antracit

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
Inredningsbeskrivning Karlatornet 2019

BADRUM Skylevel våning 59-64

”Internationell lyx möter
skandinavisk måttfullhet
och elegans.”
ANDREAS MARTIN-LÖF

HANDFAT

TOALETTSTOL

BLANDARE

VÄGG

Rektangulärt vitt porslin

Vägghängd, vit

Hansgrohe, Axor Citterio M 1-grepps tvättställsblandare,
black-chrome 340 matt

GOLV

SPEGELSKÅP

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

Granitkeramik Statuario 60x60,30x30 i dusch

HANDDUKSTORK

DUSCHVÄGG

Svart matt

Klarglas med detaljer i krom

KROKAR

DUSCHSET

Hansgrohe, Axor Starck duschset 1-jet pinn-design,
black-chrome 340 matt

DUSCHBLANDARE

Granitkeramik Statuario 60x60

Hansgrohe, black-chrome 340 matt

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Hansgrohe, black-chrome 340 matt

Hansgrohe, Axor Citterio M Duschtermostat 150cc,
black-chrome 340 matt

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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ENSUITE BADRUM Skylevel våning 59-64

HANDFAT

BADKARSBLANDARE INKL.HANDDUSCH

Rektangulärt vitt porslin

Hansgrohe, Axor Starck M Kar-/duschtermostat och
Axor Starck pinndanddusch 1-jet, black-chrome 340 matt

BLANDARE

Hansgrohe, Axor Citterio M 1-grepps tvättställsblandare,
black-chrome 340 matt

TOALETTSTOL

SPEGELSKÅP

VÄGG

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

DUSCHVÄGG (gäller 4 rok)

Granitkeramik Statuario 60x60,30x30 i dusch

DUSCHSET (gäller 4 rok)

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet
Showerpipe med Axor Starck pinnhanddusch 1-jet,
black-chrome 340 matt

HANDDUKSTORK

Svart matt, ca 50x80cm

KROKAR

Hansgrohe, black-chrome 340matt

Hansgrohe, Axor Citterio M, black-chrome 340 matt

BADKAR

Granitkeramik Statuario 60x60

GOLV

Klarglas med detaljer i krom

DUSCHBLANDARE (gäller 4 rok)

Vägghängd, vit

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Hansgrohe, black-chrome 340matt

Vitt rektangulärt

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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BADRUM/TVÄTT Skylevel våning 59-64

HANDFAT / KOMMOD

2-3 rok: Rektangulärt vitt porslin
4 rok: Kommod med laminatlucka, matt antracitgrå kulör

Granitkeramik Statuario 60x60

GOLV

BLANDARE

Hansgrohe, Axor Citterio M 1-grepps tvättställsblandare,
black-chrome 340 matt

Granitkeramik Statuario 60x60, 30x30 i dusch

TOALETTSTOL
Vägghängd, vit

SPEGEL / SPEGELSKÅP

2 rok & 3 rok: Projektunikt spegelskåp med belysning nedtill
samt vägguttag i skåp
4 rok: Planspegel

HANDDUKSTORK
Svart matt

KROKAR

DUSCHVÄGG

Hansgrohe, black-chrome 340 matt

Klarglas med detaljer i krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

DUSCHSET (gäller 2-3 rok)

Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe med
Axor Starck pinnhanddusch 1-jet, black-chrome 340 matt

DUSCHSET (gäller 4 rok)

Hansgrohe, Axor Starck duschset 1-jet handdusch
pinn-design, black-chrome 340 matt

DUSCHBLANDARE

VÄGG

Hansgrohe, black-chrome 340 matt

TVÄTTDEL

Högskåp, kombimaskin alt. tvättmaskin och torktumlare.
Släta luckor med grepplist,kulör NCS S 7500-N
1-2 rok: kombimaskin
3-4 rok: tvättmaskin och torktumlare

Hansgrohe, Axor Citterio M Duschtermostat 150cc,
black-chrome 340 matt
Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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BADRUM Skylevel våning 65-66

”Internationell lyx möter
skandinavisk måttfullhet
och elegans.”
ANDREAS MARTIN-LÖF

HANDFAT

TOALETTSTOL

BLANDARE

VÄGG

Rektangulärt vitt porslin

Vägghängd, vit

Dornbracht, Meta.02 väggmonterad

Ljus vackert mönstrad marmor 60x60. Några väggar
utförs med målad yta kulör NCS S 1002-Y

SPEGELSKÅP

Projektanpassat med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

GOLV

Ljus vackert mönstrad marmor 60x60, 30x30 i dusch

DUSCHVÄGG

Klarglas med detaljer i krom

HANDDUKSTORK
Svart matt

DUSCHSET

Dornbracht, Meta.02 Regndusch, väggansluten och handduschset, black-chrome 340 matt

KROKAR

DUSCHBLANDARE

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Dornbracht, Meta.02 inbyggd engreppsblandare,
black-chrome 340 matt

Dornbracht, Meta.02

Dornbracht, Meta.02

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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ENSUITE BADRUM Skylevel våning 65-66

HANDFAT

BADKARSBLANDARE

SKIVA

TOALETTSTOL

Rektangulärt vitt porslin med handduksstång i
black-chrome monterad på undersida skiva
Ljus vackert mönstrad marmor

Dornbracht, Meta.02 inbyggd med väggmonterad
badkarspip och handduschset, black-chrome 340 matt

Vägghängd, vit

BLANDARE

Dornbracht, Meta.02 väggmonterad, black-chrome 340 matt

SPEGELSKÅP

Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

VÄGG

Ljus vackert mönstrad marmor 60x60. Några väggar
utförs med målad yta kulör NCS S 1002-Y

GOLV

Ljus vackert mönstrad marmor 60x60, 30x30 i dusch

DUSCHVÄGG

HANDDUKSTORK

Klarglas

Svart matt, ca 50x80cm

DUSCHSET

Dornbracht, Meta.02 Regndusch, väggansluten och handduschset, black-chrome 340 matt

KROKAR

DUSCHBLANDARE

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Dornbracht, Meta.02 inbyggd engreppsblandare,
black-chrome 340 matt

BADKAR

Vit rektangulärt

Dornbracht, Meta.02, black-chrome 340matt

Dornbracht, Meta.02, black-chrome 340matt

GARDEROBER

Slät lucka med grepplist, kulör NCS S 1002-Y

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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ÖVRIGT Skylevel våning 59-64
SEPARAT TVÄTT
VÄGG

Målat, kulör NCS S 1002-Y

GOLV

Granitkeramik, mörkgrå matt

MASKINER

Tvättmaskin och torktumlare

LUCKA

Slät laminatlucka med grepplist, matt antracitgrå
kulör

BÄNK

Laminat matt antracit

BASTU
GOLV

Granitkeramik Statuario 60x60 cm

VÄGG

Bastupanel, trä

ÖVRIGT

Aggregat samt bastulavar av trä

WALK-IN-CLOSET
GOLV

Heltäckningsmatta

VÄGG

Målat, kulör NCS S 1002-Y

FÖRVARING Walk-in-closet inredning med öppen stomme
Lägenhet 7307 & 7407 har garderober, släta
luckor med grepplist, kulör NCS S 1002-Y

ÖVRIGT

Helspegel på vägg

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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ÖVRIGT Skylevel våning 65-66
GÄST-WC
VÄGG

Kombination av målad i kulör NCS S 1002-Y och
ljus vackert mönstrad marmor, 60x60

GOLV

Ljust vackert mönstrad marmor, 60x60

BLANDARE Dornbracht, Meta.02, väggmonterad
KROKAR

Dornbracht, Meta.02

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Dornbracht, Meta.02

SEPARAT TVÄTT
VÄGG

Målat, kulör NCS S 1002-Y

GOLV

Granitkeramik, mörkgrå matt

MASKINER

Tvättmaskin och torktumlare

LUCKA

Slät laminatlucka med grepplist, matt antracitgrå kulör

BÄNK

Laminat matt antracit

BASTU
GOLV

Ljust vackert mönstrad marmor, 60x60 cm

VÄGG

Bastupanel, trä

ÖVRIGT

Aggregat samt bastulavar av trä

VINRUM/SKAFFERI
GOLV

Parkett Ek plankgolv, mörklaserat

VÄGG

Målat, kulör NCS S 1002-Y

LUCKA

Slät laminatlucka med grepplist,
matt antracitgrå kulör, enligt planlösning

BÄNK

Laminat matt antracit, enligt planlösning

VINKYL

Vinklimatskåp

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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TEKNISK BESKRIVNING

GRUNDLÄGGNING

Pålning och platsgjuten källare

STOMME

Platsgjuten betong

MELLANBJÄLKLAG

Platsgjuten betong

BALKONGER

Betong. Balkongräcke i glas, ca 140 cm högt med överliggare i metall

YTTERVÄGGAR

Under utredning

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR

Stålreglar, isolering & gips

INNERVÄGGAR

Stålreglar & gips

FÖNSTER

Aluminium

ENTRÉPARTIER

Metall

VÄRME

Fjärrvärme

VENTILATION

FTX

SOPHANTERING

Sopsug med inkast på varje våningsplan

HISS

5 höghastighetshissar

BRAND

Dimsprinklers

UTRYMNING

2 trapphus & 2 räddningshissar
Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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FRÅGOR & SVAR

KAN JAG GÖRA NÅGRA TILLVAL?

KAN JAG FÖRÄNDRA PLANLÖSNINGEN?

Designen i Karlatornet med färger, former och material
är noga genomtänkt och specifikt anpassad för projektet. Det är inte möjligt att göra några tillval i inredningen.

Vid byggnationen av Karlatornet är det är viktigt att det
finns en systematik och att lägenheterna därför liknar
varandra. Det är därför inte möjligt att exempelvis ta bort
en vägg till ett sovrum eller ändra köksuppställningen.

Vi kommer att ge dig kontaktuppgifter till de som levererar inredningen till din lägenhet i Karlatornet. På så sätt
kan du beställa fler garderober, extra inredning till köksskåpen eller fler förvaringskorgar till din walk-in closet.
Du gör beställningen själv efter inflyttning, utan oss som
mellanhand.

Allt eftersom avtal skrivs med leverantörer kommer vi
att informera dig om vilka märken och artikelnummer
inredningen och produkterna kommer att ha i din nya
bostad.

KAN NI LÄMNA PRODUKTER OMONTERADE?

FINNS EXTRA FÖRRÅD UTANFÖR LÄGENHETEN?

När du flyttar in kommer lägenheten vara helt klar och
alla produkter monterade. Det är inte möjligt att få exemelpvis en garderob eller krokar lämnade omonterade.

Det kommer att finnas extra förråd att hyra i Karlatornet.
Exakt vart förråden kommer att finnas och hur stora de
kommer bli är ännu inte bestämt.

NÄR FÅR JAG VETA EXAKTA PRODUKTER?

Vi strävar alltid efter att erbjuda hem av högsta nivå. Vi reserverar oss för att produkterna & designen
som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter.
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