Hammarö - Lövnäs

EGNA VAL
Brf Rosenlund 1 Hammarö

Inredningsstilar
Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra
stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande som ingår i priset, håller
redan en hög nivå.

Medveten design
i skandinaviska toner
Nordisk Boutveckling har ett välkomponerat inredningssortiment som våra inredare satt samman för att ditt hem ska vara vackert i många år framöver. Detaljerna
delar en gemensam färgskala och de gedigna naturmaterialen och den stilsäkra
designen är din garanti för ett tidlöst vackert hem. Vi väljer enbart material och
ytskikt som vi vet står sig väl genom såväl slitage som tillfälliga trender.

När du flyttar till Brf Rosenlund möts du av ett formspråk
som hämtat inspiration från våra nordliga breddgrader. Det tidlösa grunduttrycket är blont, med vitmålade
väggar samt en mattlackad ekparkett som åldras med
värdighet. Den väl sammansatta inredningen ger dig fritt
utlopp för din personliga inredningsstil. Du kan med fördel blanda designklassiker med nyinköpta favoriter och
krydda med spännande kontraster mellan olika material
och strukturer.
Ett kök med stark identitet
Matlagning och vardagsbestyr ska vara enkla, roliga och
i en miljö där du trivs. Det rymliga köket kommer från
Marbodal och har vita luckor, vitt kakel och rejäla arbetsytor .

Denna ständigt aktuella stil ger dig ett hållbart kök där du
själv kan skapa ditt eget uttryck med färg och personliga
inredningsdetaljer. För att matlagningen ska flyta smidigt
har vi försett ditt kök med diskmaskin, induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl och frys samt micro från Siemens.

Tilltalande badrum
I badrummet fortsätter den formstarka och rena designen med vitt väggkakel och svart golvklinker. De skarpa
kontrasterna mellan svart och vitt skapar ett grafiskt uttryck som står sig över tid. Det finns gott om valmöjligheter för att få ett badrum som passar er. Tvättmaskin och
torktumlare med en bänkskiva ovanpå skapar utrymmeför att hantera tvätten.

Grundutförande

Vitvaror
Köket är fullt utrustat med vita vitvaror och funktioner som induktionshäll, inbyggnadsugn, microvågsugn från samt diskmaskin från Siemens.
Förvaring
Goda förvaringsmöjligheter i alla hus med omväxlande skjutdörrsgarderob,skåp, lådor, kommod och ett
uteförråd på tomten.
Tvätt och tork
I badrum finns pelarmonterad tvättmaskin med
torktumlare från Siemens, dessa är lika i alla stilar.
Klassiskt uttryck
De vita skåpluckorna har släta luckor, Arkitekt vit från
Marbodal. Ovanför bänkskivan virrvarr sitter vita
kakelplattor till överskåpen.
Neutral bas
I hela huset ligger ett parkettgolv i ek och hallen är
det klinker som tål lite mer. Väggarna är genomgående målade i vitt.

Vitt & ek

Vitvaror
Köket är fullt utrustat med vita vitvaror och funktioner som induktionshäll, inbyggnadsugn, microvågsugn samt diskmaskin en klass bättre än grundutförande
Förvaring
Goda förvaringsmöjligheter i alla hus med omväxlande skjutdörrsgarderob,skåp, lådor, kommod och ett
uteförråd på tomten.
Bad
Här finns glasdörrar i duschhörnan. En kommod som
följer formspråket i huset.
Klassiskt uttryck
De vita skåpluckorna Form vit från Marbodal. Ovanför ekbänkskivan sitter vita kakelplattor till överskåpen. Under överskåpen sitter belysningsspottar.
Innerdörrar följer formspråket från luckörna i köket.
Fullutdragslådor i underskåp.
Neutral bas
I hela huset ligger ett parkettgolv i ek och hallen är
det klinker som tål lite mer. Väggarna är genomgående målade i vitt.

Rostfritt & ask

Vitvaror
Köket är fullt utrustat med vitvaror i rostfritt och
funktioner som spishäll, inbyggnadsugn, microvågsugn samt diskmaskin
Förvaring
Goda förvaringsmöjligheter i alla hus med omväxlande skjutdörrsgarderob,skåp, lådor, kommod och ett
uteförråd på tomten
Bad
Här finns glasdörrar i duschhörnan. En kommod som
följer formspråket i huset.
Klassiskt uttryck
De vita skåpluckorna Form vit från Marbodal. Ovanför den svarta bänkskivan sitter vita kakelplattor till
överskåpen. Under överskåpen sitter belysningsspottar. Innerdörrar följer formspråket från luckorna i
köket. Fullutdragslådor i underskåp.
Ask
I hela huset ligger ett parkettgolv i vitpigmenterad
ask och hallen är det klinker som tål lite mer. Väggarna är genomgående målade i vitt. Trappan följer den
vitpigmenterade asken.

Rostfritt & valnöt

Vitvaror
Köket är fullt utrustat med vitvaror i rostfritt och
funktioner som spishäll, inbyggnadsugn, microvågsugn samt diskmaskin
Förvaring
Goda förvaringsmöjligheter i alla hus med omväxlande skjutdörrsgarderob,skåp, lådor, kommod och ett
uteförråd på tomten
Bad
Här finns glasdörrar i duschhörnan. En kommod som
följer formspråket i huset.
Klassiskt uttryck
De vita skåpluckorna Öresund vit med integrerat
fräst grepp. Ovanför den massiva bänkskivan i valnöt
sitter vita kakelplattor till överskåpen. Under överskåpen sitter belysningsspottar. De släta innerdörrar
följer formspråket från luckörna i köket.
Valnöt
Fullutdragslådor i underskåp. I hela huset ligger ett
parkettgolv i valnöt och hallen är det klinker som tål
lite mer. Väggarna är genomgående målade i vitt.
Trappan följer i valnöt.

Därför skall du välja
Nordisk Boutveckling
Helhetstänk
För oss är det viktigt att varenda detalj, liten som stor, i ditt nya hem är felfri. Det är
bara så man kan bygga en härlig, helhet med gott om plats för trivsel och bekvämlighet. Inne likväl som ute, vem vill inte ha en genomtänkt uteplats och trädgård!

Välplanerade ytor
Vi bygger bara ljusa, luftiga och funktionella bostäder med genomtänkta planlösningar. Här har ingen annan bott! Allt är nybyggt och färdigt, så det är bara att flytta
in och trivas. Om du vill får du dessutom vara med och påverka slutresultatet. Med
tillval som vitvaror, skåpluckor, kakel och mycket mer, sätter du enkelt din egen
prägel på ditt hem.

Här håller framtiden hus
Vi sätter dessutom det personliga boendet i ett större sammanhang. Många kan
bygga miljövänliga hus, men alla kan inte bygga samtliga sina hus miljövänliga. Det
faktum att vi bara bygger lågenergihus, gynnar både ekonomin, klimatet och nästa
generation. Men att ta ansvar för miljön är inte bara en klimatfråga. För oss handlar det också om miljövänliga transporter, att undvika farliga kemikalier och att så
mycket som möjligt av byggmaterialen går att återvinna. Vi tar kort sagt ansvar för
hela byggprocessen, från förvärv till förvaltning.
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