
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 2018

Inredning
Karlatornet vån 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 2018

GENERELLT Karlatornet plan 5-37

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

BRÖSTNINGSHÖJD
I nivå med golv (0m)

VÄGG
Målade, kulör 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

DÖRRBESLAG 
Krom

GARDEROBER
Släta luckor med greppslist, projektunik varmgrå kulör 
NCS S 2502-Y
 
SOCKEL, FODER & LISTER
Trä, fabrikslackerade, NCS S 0500-N

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

GOLVVÄRME
Vattenburen golvvärme samt komfortvärme 
i badrum



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 2018

KÖK Karlatornet plan 5-37

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

BÄNKSKIVA
Kvartskomposit

DISKHO
Infälld, rostfri, ca 540 mm bred

STÄNKSKYDD
Kvartskomposit, lika bänkskiva

BLANDARE
Hansgrohe Talis S2 I-greppsblandare, krom 

MIKROVÅGSUGN 
1 rok: Kompaktugn. Kombinerad varmlufts- och 
mikrovågsugn, rostfri, inbyggd i underskåp, Electrolux
2-4 rok: Inbyggnadsmikro i överskåp, rostfri, Electrolux

UGN 
1 rok: Kompaktugn. Kombinerad varmlufts- och 
mikrovågsugn, rostfri, inbyggd i underskåp, Electrolux
2-4 rok: Varmluft, rostfri. Inbyggd i underskåp eller 
högskåp (enligt planlösning), Electrolux 

SPISHÄLL 
Indukstionshäll, Electrolux 
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt.

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

DISKMASKIN
Helintegrerad, 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 2018

BADRUM/TVÄTT Karlatornet plan 5-37

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

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom 

SPEGELSKÅP
Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp 

DUSCHVÄGG 
Klarglas, detaljer i krom

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

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

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

 

 

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

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

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 projekt-
unik varmgrå kulör. Bänkskiva i vit laminat. 



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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WC/DUSCH Karlatornet plan 5-37

KOMMOD  
Kommod med förvaring, tvättställ i vitt porslin

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

SPEGEL
Spegel ovan tvättställ

DUSCHVÄGG
Klarglas, detaljer i krom

DUSCHSET
Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch, krom

DUSCHBLANDARE
Hansgrohe, Ecostat Comfort, krom

TOALETTSTOL 
Vägghängd med inbyggd cistern, vit
 

 

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

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

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom
 

”En förfinad 
elegans där material-
upplevelsen är viktig.”
HÅKAN TRYGGED, KUB ARKITEKTER



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 2018

BADRUM DUPLEX Karlatornet plan 28-37

HANDFAT 
Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant 
i krom

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

SPEGELSKÅP
Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp

BADKAR
Fristående runt badkar 

BADKARSBLANDARE INKL. HANDDUSCH
Hansgrohe, Axor Starck I-grepps karblandare, 
golvmonterad, krom

TOALETTSTOL 
Vägghängd med inbyggd cistern, vit 
 

 

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

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

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

 



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 2018

Inredning
Twisten vån 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 2018

GENERELLT Karlatornet Twisten plan 39-58

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

BRÖSTNINGSHÖJD
I nivå med golv (0m)

VÄGG
Målade, kulör 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

DÖRRBESLAG 
Krom

GARDEROBER
Släta luckor med greppslist, projektunik varmgrå kulör 
NCS S 2502-Y
 
SOCKEL & FODER
Trä, fabrikslackerade, NCS S 0500-N

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

GOLVVÄRME
Vattenburen golvvärme samt komfortvärme i badrum 
och separat tvätt

GLASVÄGG 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 2018

KÖK Karlatornet Twisten plan 39-58

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

BÄNKSKIVA
Kvartskomposit

DISKHO
Infälld, rostfri, ca 540 mm bred

STÄNKSKYDD
Kvartskomposit, lika bänkskiva

BLANDARE
Hansgrohe Talis S2 I-greppsblandare, krom 

MIKROVÅGSUGN 
1 rok: Kompaktugn. Kombinerad varmlufts- och 
mikrovågsugn, rostfri, inbyggd i underskåp, Electrolux
2-4 rok: Inbyggnadsmikro i överskåp, rostfri, Electrolux

UGN 
1 rok: Kompaktugn. Kombinerad varmlufts- och 
mikrovågsugn, rostfri, inbyggd i underskåp, Electrolux
2-4 rok: Varmluft, rostfri. Inbyggd i underskåp eller 
högskåp (enligt planlösning), Electrolux 

SPISHÄLL 
Indukstionshäll, Electrolux 
Vid köksö: Induktionshäll med inbyggd fläkt.

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

DISKMASKIN
Helintegrerad, 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 2018

BADRUM/TVÄTT Karlatornet Twisten plan 39-58

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

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom 

SPEGELSKÅP
Projektunikt med belysning nedtill samt vägguttag i skåp 

DUSCHVÄGG 
Klarglas, detaljer i 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)

DUSCHSET INKL. DUSCHBLANDARE
Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch /
Ecostat Comfort, krom
(Gäller lägenheter som har ett ensuite badrum)

TOALETTSTOL 
Vägghängd, vit 

 

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

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

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

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 projekt-
unik 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 2018

ENSUITE BADRUM Karlatornet Twisten plan 39-58

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

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

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom 

DUSCHVÄGG 
Klarglas, detaljer i krom

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

BADKAR
Rektangulärt, vitt. Enligt planlösning 

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

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

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

TOALETTSTOL 
Vägghängd, vit

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom



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 2018

BADRUM  Karlatornet Twisten plan 39-58

HANDFAT & SPEGELSKÅP 
Rektangulärt vitt porslin med handuksstång i underkant i 
krom. 
Projektunikt spegelskåp med belysning nedtill samt väggut-
tag i skåp. Enligt planlösning

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

BLANDARE
Hansgrohe, Metris I-greppsblandare, krom

DUSCHVÄGG
Klarglas, detaljer i krom

DUSCHSET INKL. DUSCHBLANDARE
Hansgrohe, Raindance Select S 120 handdusch /
Ecostat Comfort, krom

DUSCHSET INKl. DUSCHBLANDARE
Hansgrohe, Raindance Select 300 2 jet Showerpipe / 
Raindance Select S 120 3 jet handdusch 150 cc, krom
(Gäller endast badrum i 3 rok Duplex, övre plan)
 

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

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

TOALETTSTOL 
Vägghängd, vit 

HANDDUKSTORK 
Krom, ca 50x100cm

KROKAR  
1 st 2-krok, krom

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Krom

 

”En förfinad 
elegans där material-
upplevelsen är viktig.”
HÅKAN TRYGGED, KUB ARKITEKTER



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 2018

SEPARAT TVÄTT 

BASTU 

WALK-IN CLOSET

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

GOLV Granitkeramik ljusgrå, 30x30cm, 
 Ljusgrå fogfärg, rak sättning

VÄGG Bastupanel, trä

ÖVRIGT Aggregat, bastulavar av trä

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

  Karlatornet Twisten plan 39-58



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 OM INREDNING Karlatornet

Karlatornet blir Nordens högsta byggnad och beräknas stå klar 2022. Det kan hinna hända mycket på den tiden 

och vi reserverar oss därför för att produkterna och designen som visas här kan komma att bytas ut. Om så blir 

fallet ersätts de av likvärdiga eller bättre produkter. Här har vi samlat några vanligt förekommande frågor kring 

inredningen i Karlatornet.

KAN JAG GÖRA NÅGRA TILLVAL?
Designen i Karlatornet med färger, former och material är 
noga genomtänkt och specifikt anpassad för projektet. Det 
är inte möjligt att göra några tillval eller frånval i inredningen. 

KAN JAG FÅ PRODUKTER LÄMNADE OMONTERADE? 
När du flyttar in kommer lägenheten vara helt klar och alla 
produkter monterade. 

JAG VILL KOMPLETTERA INREDNINGEN 
Vi kommer att förmedla kontakten till leverantörerna till 
inredningen i Karlatornet. På så sätt kan du efter inflyttning 
beställa exempelvis fler garderober, extra inredning till 
köksskåpen eller fler förvaringskorgar till din walk-in closet. 
Du gör beställningen själv, utan oss som mellanhand! 

JAG VILL FÖRÄNDRA MIN PLANLÖSNING
I Karlatornet finns det cirka 590 lägenheter och för att 
tidplanen ska hålla är det viktigt att det finns en tydlig 
systematik för byggnationen och att lägenheterna liknar 
varandra. Därför är det inte möjligt att exempelvis ta 
bort en vägg eller ändra köksuppställningen.   

NÄR FÅR JAG VETA EXAKTA PRODUKTER?
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.

FINNS EXTRA FÖRRÅD UTANFÖR LÄGENHETEN?
Det kommer att finnas extra förråd att hyra i Karlator-
net. 
Exakt vart förråden kommer att finnas och hur stora de 
kommer bli är ännu inte bestämt. 



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 2018

TEKNISK BESKRIVNING Karlatornet 

GRUNDLÄGGNING                             Pålning och platsgjuten källare

STOMME                                          Platsgjuten betong

MELLANBJÄLKLAG                              Platsgjuten betong

BALKONGER                                      Betong, räcken i glas ca 140 cm höga 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 plan. 

HISS                                                   Höghastighetshissar, fem stycken

BRAND                                               Dimsprinklers

UTRYMNING                                     2 trapphus och 2 räddningshissar


