URBAN

MODERN &
VÅGAD
URBAN har en modern stil
med vågade inlägg och hög
mys-faktor för den som
tycker om kontraster.

URBAN

URBAN
Alternativ URBAN har ett modernt

kvalitetsgolv i ljus laserad 1-stavs
parkett (Ek) och stilrena svarta
mellandörrar samt beslag. Vissa
mellandörrar ger extra ljusinsläpp via
infällda slingor i mjölkglas.
Ett tidsenligt grafit färgat kvalitetskök
från svenska MARBODAL med ”In-wall”
installation tillsammans med svarta
premium maskiner från tyska
SIEMENS och handgjorda detaljer i
varm ek.

Robust och modern

URBAN
Badrum och WC i kategori URBAN har

en vågad stil, med svarta, gråa och vita
nyanser samt en effekt-vägg i mörk ek.
Ljusets reflektion ändrar mycket på
stämningen i badrumet på kväll och
morgon på samma sätt som den
mångsidiga LED belysningen.
Mattsvarta detaljer såsom kranar,
dusch, lavoar och WC stol ger ett
stilrent intryck.
Tilläggskomfort kommer via infällningar
med belysning i vägg ovan lavoar samt i
dusch.
Tvättmaskin med tork ingår, och är
integrerat i de antrasit färgade
högskåpen för extra komfort.

UTFÖRANDE - URBAN
VARDAGSRUM & SOVRUM
KAKEL

VÄGG

KÖKSLUCKA

KOMMOD

Tak och väggar:

Målade vit (Kulör NCS S 1002-Y)

Mellandörrar:

Färg: Grafit. Beslag svarta (matt)

Fönsterlister:

Laserad svart ek

Golv:

Ek planka (1-stav / Grålaserad)

Golvlist:

Vit dubbelhöjd (Kulör NCS S 1002-Y)

Garderober:

Vita släta högskåp (Push-to-open). Kulör samma

ENTRÉ
Golv:

Ek planka (1-stav / Grålaserad)

Väggar/Tak:

Målade vita. (Kulör NCS S 1000-Y)

Skåp:

Vita släta högskåp utan handtag (Push-to-open)
Kulör NCS S 1000-Y

Tak:

Nedfälld panel

Belysning:

LED infälld i takkant, runda svarta lampor infällda i taket

KÖKSBÄNK

KLINKER

GOLV

BADRUM

KÖK

Väggar:

Kakel 60cm x 30cm. Läggs stående.
Färg: grafit (matt), fog: grå (smal)

Effektvägg:

Trä ribbor (mörk ek). Liggande montering

Golv:

Kakel 30cm x 30cm. Monteras rakt
Färg: grå, fog: grå (smal)

Dusch:

Kakel 10cm x 10cm (golv), 60cm x 30cm (vägg) stående
Färg: Grafit, smal fog

Duschvägg:

Svart ram / klarglas

Blandare:

Svart (matt)

Kommod:

Vägghängd med lådor, färg: antrasit

Kran:

Svart (matt)

Spegel:

Spegelskåp med LED belysning

Lavoar:

Svart bänk med infälld lavoar

Skåp:

Högskåp (antrasit) med integrerad tvättmaskin & tork

Handukstork:

Svart (matt)

Tak:

Panel (vit)

Belysning:

Dimbar LED slinga infälld i takkant och väggförvaring
Svarta infällda lampor i taket.

Maskiner:

2-in-1 tvättmaskin och torktumlare (Siemens)

Köksmöblemang: Överskåp, högskåp och lådor samt bänkskåp
Beslag:

Luckor - Inga (push-to-open) Lådor med svarta beslag

Lavoar:

Franke Mythos (svart) 56cm

Kran:

Svart/matt

Diskbänk:

Ek

Stänkskydd:

Ek

Belysning:

LED slinga över stänkskyddet, 3-4st taklampor (svarta)

Vitvaror:

Svart (matt) Siemens
• Varmluftsugn, infälld mikrovågsugn
• Integrerad diskmaskin
• Integrerat kylskåp/frys
• Induktionshäll (med integrerad fläkt / köks-ö)
• Integrerad fläkt i överskåp (utan köks-ö)

URBAN

