
.

Materialbeskrivning

I bostäderna i Trädgården har vi strävat efter att hitta enkla 
lösningar som gör stor skillnad i vardagen. Husen och lägenheternas 
interiörer går i en naturlig färgskala med hållbara material.   

Kök
Kök från Marbodal, Arkitekt plus. Släta luckor i grön kulör (Tall). Rostfri 
diskbänkskiva med induktionshäll, integrerad diskho och tillhörande stänkskydd i 
rostfritt. Blandare från Gustavsberg. Samtliga vitvaror från Whirlpool, inbyggd kyl 
och frys. Rostfri mikro och ugn i högskåp. Belysning över bänkskiva i form av dubbla 
armaturer i funkisstil samt belysningslist under överskåp.

Badrum
Helkaklade badrum med kakel (15*15 cm) i gräddvitt och duschvägg i glas. 
Matt golvklinker i rosa ton (15*15 cm). Takdusch och blandare från Gustavsberg. 
Handukstork i krom. Vit kommod från Marbodal. Spegel med belysningsarmatur 
och infällda spotlights i taket. 

Alla bostäder har tvättmaskin och torktumlare. Stadsradhusen har tvättpelare med 
plats för förvaring i högskåp. I övriga lägenheter är tvättmaskin och torktumlare 
placerade under en generöst tilltagen arbetsbänk i vit laminat. De flesta bostäder 
har fönster i badrummet och ovan arbetsbänk monteras specialdesignade krokar 
för upphängning av tvättlina. Bostäder i markplan har ej fönster i badrummet, där 
ingår istället två väggskåp ovan bänk för förvaring. 

WC med målade väggar i ljusbeige och matt golvklinker i rosa ton. 

Entré / Hall
Generöst tilltagen entré med hatthylla, klädstång och gott om förvaringsutrymme. 
Matt golvklinker i rosa ton (15*15 cm). Garderob som ligger i anslutning till kök, har 
samma kulör som köket (Marbodal, kulör: tall). 

Garderober
Vita slätlackerade garderober från Marbodal med vita knoppar i porslin. 

Bostäderna är under projektering, avvikelser kan förekomma
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Golv
Enstavsparkett i ek på samtliga våningsplan. Golvklinker i matt rosa ton i badrum, 
hall och WC (15*15 cm). 

Väggar & tak 
Väggar målas i en ljusbeige kulör. Listverk i möte mellan tak och vägg, golvsockel 
och dörrfoder i vitmålat trä. Taken målas vita.

Dörrar
Släta vita innerdörrar med handtag i krom. Glasad tamburdörr med handtag i 
krom.

Fönster
Generösa fönsterpartier med stort ljusinsläpp. Fönsterpartier med glasdörrar mot 
balkonger och uteplatser. Dubbeldörrar ut mot takterrass (stadsradhus och 3:or i 
etage).

Trappa (interiör)
Samtliga stadsradhus och lägenheter i etage har en öppen trappa med vita 
plansteg och vitt vangstycke. Träspaljé i grön kulör fungerar som avdelare mot 
köket. Handledare i ek.
 
Terass, balkong och uteplats
Alla uteplatser på entré-sidan är belagda med markplattor. Samtliga takterrasser 
och övriga uteplatser har trätrall för en mer ombonad känsla. Växtvajer fungerar 
som avskiljare mellan uteplatserna. Avskiljare och räcke på balkong i smäckert 
smide och krenelerat galler, för maximalt ljusinsläpp. På takterrasserna i 
stadsradhusen är avskiljaren delvis tät. 

Markiser på stadsradhusen på plan 1 och 2 mot sydost och på plan 3 mot nordväst. 
Markis i 4:or i etage på plan 3 mot sydväst.

På alla uteplatser i markplan finns möjlighet att välja till en odlingslåda för odling. 
Lägenheter i etage som ej har uteplats erbjuds istället en rymlig blomlåda. 


