Material och
inredning

Urban perfektion
i vinkel mot ljuset
Att bo i Park är en större upplevelse av staden och världen utanför. Därför är materialen genomgående valda som
en finstämd bas till de horisontella ljusinsläppen och den magnifika utsikten. Gedigna golv möter vacker klinker i
hall, badrum och orangeri. Fönstrens stora glaspartier är endast åtskilda av tunna aluminiumramar.
Glaserade kakel och rostfria ytor är andra material som håller för livet varje dag och bara blir vackrare med åren.
Varje lägenhet i Park är skapad med tanken om en ren och okonstlad ateljékänsla. Med självklar respekt för såväl
vardagens behov som skönheten i äkta och hållbar kvalitet.
Det handlar om att erbjuda extra finess till din vardag.

Lägenheten
Att bo i Park är att bo med utsikt. Här får de stora fönsterpartierna spela huvudrollen, tillsammans med
naturliga material som sten och trä. Dagsljuset bjuds in till en lugn bas, en ren grund som inte tar över
intrycken utan snarare lyfter känslan av rymd utifrån.

Rumshöjd

Innerdörrar

Bröstningshöjd fönster

Förvaring

2,6m. (lokala sänkningar pga installationer)

80cm.

Väggar

Släta eller med ram i vit kulör.

Skjutdörrar/Garderober enligt bofaktablad.
Garderober och skjutdörrar har släta luckor i vit kulör.

Eluttag

Valfri NCS-kulör.

Vita strömbrytare, eluttag, Nätverksuttag.

Tak

Betong med synliga skarvar,
målat, kulör NCS S 0500-N.

Entredörr

Säkerhetsdörr, 2,40 hög.

Golv

Uppvärmning

Golv i hall

Låssystem

Välj mellan ek, vitpigmenterad ek eller
gråpigmenterad ek i trestavsparkett.

Välj mellan parkett eller klinker Black Ivory 30X30.
(ca 1 kvm)

Orangeri

Uterum med möjlighet till inneklimat.
Klinker Back Ivory 30X30.

FTX system.
Vattenburen golvvärme i hela lägenheten.

Digitala nyckelsystem.

Gardinskenor

Vita gardinskenor i tak i samtliga rum.

Vi reserverar oss för att produkterna & designen som visas här kan komma att bytas ut.

Kök från HTH
I köket står kvaliteten i centrum, med hållbara ytor som tål att användas. Behagliga material som man vill slita
på, för att få den sköna patinan av livets middagar att minnas. För att ytterligare betona lättheten som ljuset
utifrån ger är köken fristående, antingen med avstånd till väggen eller med generös köksö.

Lucka

Lucka Focus, Valrfi NCS ur HTH:s sortiment.

Handtag

Valfritt handtag ur HTH:s sortiment.

Bänkskiva & Stänkskydd
Valfri kulör ur HTH:s laminatsortiment.

Diskho

Vitvaror

- Välj mellan rostfria eller vita.
- Integrerad diskmaskin.
- Induktionshäll 60 cm.
- Varmluftsugn med pyrolys.
- Inbyggd micro.

Övrigt

- Källsorteringsutdrag.
- Exklusiv bestickindelare i naturek. (1st)

Valfri rostfri underlimmad ho ur HTH:s sortiment.

Köksblandare

Välj mellan krom, svart eller vit.

Vi reserverar oss för att produkterna & designen som visas här kan komma att bytas ut.

Badrum/WC
I Park har alla rum samma dignitet. Därför är badrum och WC försedda med material i samma känsla som
resten av lägenheten. Golvet i vacker, varm natursten är detsamma som i hall och orangeri. Väggarna följer
samma ljusa idé som i de andra rummen, klädda i ett vitt, glaserat kakel med minsta möjliga fog.

Kakel, Väggar

Välj mellan
- Everstone 60X60 Grey, Antracite eller Cream.
- Alternativt SP 30X60 Vit Matt.

Klinker, Golv

Välj mellan Everstone 60x60 Grey, Antracite eller
Cream. (15X15 i duschhörna)

Belysning

Spotlights med dimmer.

Kommod

Handtag kummod

Välj mellan vit, grå eller svart grepplist.

Spegel

Välj mellan
- INR Loox rund spegel 70cm inkl. belysning.
- INR Scene spegel 60cm med ställbar belysning.
- INR Stage Spegelskåp 60 cm med belysning.

Duschhörna

- Duschförvaring INR Pile.
- Duschväggar, INR LINC Angel.

Välj mellan INR Viskan Grip Premium White eller
Still Grey. inkl. tvättställ i stenkomposit.
Kommodens storlek är 60cm.

Vi reserverar oss för att produkterna & designen som visas här kan komma att bytas ut.

