
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄGENHETSFAKTA BRF ÖSTRA STATION 
För dig som vill ha ett stilsäkert hem med tidlösa färg- och materialval är Arkitektens val att 
rekommendera. Här har Wingårdhs Arkitekter omsorgsfullt skapat rätt känsla för ditt hem i 
samklang med huset i övrigt. Stilkonceptet Arkitektens val ingår i din köpeskilling och du 
behöver inte betala något extra. Det är även detta stilkoncept som automtiskt byggs om inga 
val före stoppdatum gjorts. 

H A L L :  

Grått klinker, utbredning enligt bofaktablad. 

Trägolv. 

Vitmålade väggar. 

Hatthylla. 

K Ö K :   

Köksinredning, vit slät lucka med handtag.  

Trägolv. 

Vitmålade väggar. 

Stänkskydd med grått klinker i ton lika hallens klinker. 

Laminatbänkskiva med underlimmad rostfri diskho.  

Glaskeramikhäll, inbyggnadsugn med varmluft, integrerad diskmaskin, micro. 

Fristående vitvaror, vit kyl samt frys. I de mindre lägenheterna delad kyl och frys.  

B A D R U M :  

Grått klinker på golv med komfortvärme. 

Ljusgrått kakel på väggar. 

Duschplats med vikbara duschväggar i glas. 

Spegelskåp med integrerade uttag samt belysning.  

Vit kommod och tvättställ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toalettpappershållare, krokar, handuksstång.  

Sidoplacerad tvättmaskin och torktumlare med ovanliggande laminatskiva och överskåp i de 
större lägenheterna alternativt kombimaskin i de mindre lägenheterna.  

Infällda spotlights i tak. 

W C :  

Grått klinker på golv. 

Vitmålad vägg. 

Stänkskydd ovan handfat. 

Spegel, toalettpappershållare, krokar. 

Ö V R I G A  R U M :  

Trägolv. 

Vitmålade väggar. 

A L L M Ä N T :  

Vita foder och socklar. 

Vita släta innerdörrar. 

Vitt tak, målat alternativt grängat. 

Fönsterbänkar i slipad cementmosaik i husets karaktär. 

Vita garderober med hyllplan och klädstång, linneskåp med hyllplan, städskåp med inredning 
och medicinskåp. 

I de lägenheter det finns klädkammare och skjutgarderober är inredning enligt bofaktablad. 

T I L L V A L :  

För att göra det enklare för dig har arkitekten valt ut en sammanhängande tidlös design för 
färgsättning och inredning. Om du själv vill påverka utförandet så kommer möjlighet att välja 
mellan några olika tillval att erbjudas. 
 
Bofaktabladet är ritat med lös möblering för att ge en uppfattning av lägenhetens möblerbara utrymme samt skala. Lös möblering ingår ej. 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser. 
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