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I vår sista etapp i  härliga Klinta Allé, 2 km från Trosa C, 
uppför nu Panghus ytterligare 41 enheter.  Etappen består 
av två husmodeller; 

W02 - Studio Villa samt  W03 -  fristående bostadsrätts-
villa.

Dessa väldesignade bostäder av hög kvalité följer Panghus 
signifikativa formspråk och är designade av en av Sveriges 
mest välkända arkitekter, Jonas Waldemarson.

 Inför varje nytt nyproduktionsprojekt och för varje ny 
plats skapar Panghus bostäder som går i harmoni med 
omgivningen. Det gemensamma är alltid yteffektivitet, 
stilsäkert och med stora fönsterpartier.

Bostäderna i Klinta Allé disponerar härliga sällskapsytor 
med vardagsrum och kök i öppen planlösning och med 
underbart ljusinsläpp. Standarden är genomgående myck-
et hög med vattenburen golvvärme, fönster från danska 
Velfac, snickeribyggt kök i stilren mörkgrå färg med vitva-
ror från SMEG och rostfri bänkskiva från attraktiva 

Franke. Badrummen har sobert klinker och ljusa väggar 
och tvättmaskin och torktumlare finns antingen i badrum 
eller tvättstuga i de fall husmodell har det.

Panghus bygger bostäder med isolerade innerväggar, 
massiva innerdörrar samt med högkvalitativt plankgolv 
från Rappgo, detaljer som tillsammans skapar en trivsam-
ma, stilrena bostäder till ett fantastiskt pris. Det som är 
standard i våra hus är ofta dyra tillval hos andra, om det 
ens finns som tillval. 

På Panghus brinner lågan för att förverkliga husdrömmar – 
det är ingen hemlighet! 

W02 - Studio Villa

Med sina ca 20 kvm plus ca 11 kvm sovloft är detta ett  
kvadratsmart boende i stilrent utförande. Perfekt som 
förstagångsboende eller som extraboende.

Öppen planlösning mellan kök och allrum med plats för 
både sittgrupp och matbord. Modernt helkaklat badrum 
utrustat med kombitvättmaskin.  
Stege leder upp från allrum till rymligt sovloft med plats 
för stor säng och förvaring.  På uppfarten finns plats för bil 
samt kallförråd om ca 2 kvm invid.

W03 - Fristående bostadsrättsvilla om 135 kvm

Bostaden välkomnar dig genom rymlig hall, eller varför 
inte ta ingången genom groventrén en blöt dag som leder 
dig rakt in i den separata tvättstugan. Öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum med köksö samt stora föns-
terpartier som skänker härligt ljus. Här finner man även 
utgången till den stora privata lättskötta tomten. 

Ovanvåning disponerar tre sovrum samt allrum och bad-
rum.  
Här finns tillvalet att dela av till ytterligare två sovrum, ett 
på entréplan och ett på ovanvåning, så här finns verkligen 
plats för den stora familjen!  
På uppfarten finns parkeringsplats och invid står ett kall-
förråd om ca 6 kvm.

Med Panghus får ni en kvalitativ bostadsrätt i ett väl- 
designat, prisvärt, nybyggt hus lika enkelt som ni köper 
ett begagnat. Panghus tar hela ansvaret för byggnationen, 
alla kontakter med hantverkare och leverantörer, kontakt 
med markägare, kommun och andra berörda parter samt 
startar upp er blivande bostadsrättsförening. Medan arbe-
tet pågår med byggnationen kan ni i lugn och ro planera 
för flytten till ert nya hem! 

Ni kommer ingå i en bostadsrättsförening vilket ger både 
en styrka och trygghet i att ni gemensamt med era gran-
nar förvaltar era hus och förening, men med samma frihet 
som en husägare, med eget hus med tillhörande lättskött 
tomt. 

Samtliga bostäder i projektet säljs till fasta priser. 

Välkommen till Klinta Allé 4!

KLINTA ALLÉ 4
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TROSA, KLINTA ALLÉ 4
W02 och W03 – två husmodeller med bra balans mellan nyska-

pande arkitektur och  välfungerande bostad. Här samsas funktion 
med design och här lever man granne med Tomtaklintskogens 

naturreservat med endast 2 km från centrala Trosa. 
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HÖJDPUNKTER 

Ett unikt boende på en unik plats
Välkommen till en mycket noga utvald plats. Tomtaklintsskogens 
naturreservat ger området en vacker inramning och ger möjlighet 
att njuta året om. Här kan du ta långa promenader med suset i 
trädkronorna och skogens doft som sällskap. Här kan du plocka 
kantarellerna till din höstiga gryta, blåbär till augustipajen och 
några videkvistar till köksbordet i april. Snör på dig dina skönaste 
joggingskor och bege dig ut på upptäcktsfärd över stock och 
sten. Ta en cykeltur med familjen till centrala Trosa, vandra utmed 
kanalen, njut av atmosfären, stanna till på Marsipanfabriken för  
en kopp kaffe och äkta chokladpraliner. Eller varför inte packa 
matsäckskorgen för en tur i Trosas vackra skärgård? 

När du bor i Klinta Allé finns det oändliga och oanade möjligheter 
att sätta guldkant på livet. 

KOMMUNIKATIONER

Lätt att ta sig hit och dit
Det ska vara enkelt att åka dit du vill. Och hem igen. Från Klinta 
Allé är valmöjligheterna många. Ta cykeln på smågator till Trosa C. 
Eller ta bussen till Trosa C och vidare till Södertälje. Trosabussen 
tar dig bekvämt till Liljeholmens station på 55 minuter. De erbjuder 
gratis wi-fi ombord, så att du kan starta dagen med att läsa tid-
ningen eller helt enkelt börja jobba redan innan du kommer fram.

Tåg från Vagnhärads station tar dig till Stockholm C på mindre än 
40 minuter. Vid stationen finns även pendlarparkering. För mer 
information se Trosa kommuns webbplats, trosa.se.

SKOLA/FÖRSKOLA

En trygg framtid börjar här
Att bo och bygga sin framtid på en plats innebär att många sa-

ker måste vara bra, riktigt bra. Att skapa en trygg uppväxt för 
sina barn är en viktig del av detta. Som boende i Trosa kan du 
välja mellan kommunalt eller enskild driven förskola.  I området står 
en ny privat förskola klart i mars 2019 och Tomta Hills förskola, för 
barn mellan 1 och 5 år, återfinns mindre än 600 meter bort. 

Skärlagskolan är en modern skola i det mindre formatet för barn i 
förskoleklass upp till årskurs 6. För de äldre barnen finna Tomta-
klintskolan, årskurs 7–9. Trosa kommun har ingen egen gymnasie-
skola, gymnasieelever från Trosa läser därför såväl i Stockholm 
som Nyköping och andra delar av landet. 

AFFÄRER 

Allt du behöver lagom nära
Affärer och shopping finns nära, utan att det tränger sig på.  

Du hittar det mesta du behöver i vardagen nära ditt nya hem. 
 Behöver du annat finns det mycket att välja på en liten bit längre 
bort. 
Närmast hittar du Ica Trossen – en välsorterad butik med både 

chark och receptfria läkemedel. Apotek, Systembolag, bank och 
post finns i Trosa centrum. I centrala Trosa hittar du även en 
mängd mysiga småbutiker med allt från kläder och inredning till 
sportutrustning och järnhandel.

SERVICE 

Och allt det andra som behövs på bekvämt avstånd
Trosa vårdcentral, med husläkarmottagning, ligger på Tomta-

klintgatan. Här kan du få hjälp med de flesta besvär, och på sam-
ma adress ligger Trosa Folktandvård och barnavårds centralen. På 
Östralånggatan ligger Din Syn – Trosas optiker. 

TRÄNING

Nära till gymmet, ännu närmare till naturen
Bara några hundra meter från ditt hus utmed Bråtagatan ligger 
Skrotnissarnas Gym. De håller öppet för styrketräning dygnet 
runt och erbjuder även gruppträning. Om du hellre använder 
 naturen som din träningsplats hittar du den direkt utanför dörren, 
med vackra stigar för terränglöpning och MTB-turer. 

Åda Golf & Countryclub ligger bara 5 km bort. De erbjuder en 
välskött   skogs- och parkbana med 18 hål, restaurang och hotell. 
Vid golfklubben finns även möjlighet till andra aktiviteter som 
vandring längs Sörmlandsleden eller havsbad vid Komöte.



8

TROSA, KLINTA ALLÉ 4

Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd är drygt 3,4 meter på entréplan och under loftet

2,1 meter. På loftet är rumshöjden ca 1,3 meter.

Möblering är endast illustrativ samt klinkergolvets

utseende i wc/dusch och tvätt.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

Illustration av

möblering, ingår ej

Integrerad bänkkyl med

frysfack och integrerad

ugn i bänkhöjd

20180927

Varmvattenberedare

PROJEKT KLINTA ALLÉ TRE

PLANRITNING

Tvätt- och torktumlare,

kombimaskin
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lägre takhöjd

6,66 m

3
,7

5
 m

A

VVB
KM

höjd 2100

entré

sovplats
under loft

UGN
+ K DM

KÖK

MATPLATS

VARDAGSRUM

WC DUSCH
& TVÄTT

3,4 m

3
,3

 m

utdragbar
stege till loft
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LOFT MED SOVPLATS
OCH FÖRVARING

ENTRÉPLAN

LOFT

W02 ca: 20 kvm + 11 kvm loft

Lgh-nummer: 22 - 41
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Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

Rumshöjd är drygt 3,4 meter på entréplan och under loftet 2,1 meter. På loftet är rumshöjden ca 1,3 meter.

Inredning i sektion är illustrativ.

Skallinjalen gäller sektion, vyer på fasader är ej i skala.

Preliminära ritningar, kan justeras under projektets gång.

20180927

PROJEKT KLINTA ALLÉ TRE

SEKTION

entréplatta

LOFT

WC DUSCH
& TVÄTT

VARDAGSRUM

SEKTION

W02 ca: 20 kvm + 11 kvm loft

Lgh-nummer: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27 och 29

VY FRÅN GATA

VY BAKSIDA

(MOT GRANNE)
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EX TOMTRITNING STUDIO VILLA - W02

Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

N

0 2 4 10 meter6 8

Skala 1:200

Villa W02 med lägenhetsnummer.

Hårdgjord entréyta längs gatufasad

Planterad häck vid tomtgräns

Gräsyta

Hårdgjord yta

Förslag på parkeringsyta (P).

Tomtarea: ca        kvm   Byggnadsarea: 27,5 kvm för villan plus del av förråd

20180828

PROJEKT

Lgh 25 W02

FÖRKLARINGAR

På uppfarten finns plats för en bil. På tomten finns också ett kallförråd med en

invändig förrådsyta ca 2 kvm. Kallförrådet är sammanbyggt med grannens förråd.

Med tomtarea menas lägenhetens (husets) disponibla tomt inklusive byggnader och

parkering. Vissa tomter har berg i dagen. Nivåskillnader på tomt kan förekomma.

Reservation för eventuella ändringar, tryckfel.

BRF KLINTA ALLÉ FYRA

Tomtgräns

X

P

P
FRD

25

63
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Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

TM Tvättmaskin

DM Integrerad diskmaskin

FÖRKLARINGAR

Entréplan: Sovrum/arbetsrum

Övre plan: Sovrum

F Integrerad frys

Rumshöjd är 2,5 meter på entréplan och ca 2,45 meter på

övre plan.

Möblering är endast illustrativ samt klinkergolvets

utseende i hall, wc, tvätt och badrum.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

Illustration av

möblering, ingår ej

H Högskåp

K Integrerad kyl

20180927

FVP Frånluftsvärmepump

PROJEKT KLINTA ALLÉ FYRA

PLANRITNING

INREDNINGSVAL

HM Högskåp förberett för

fristående mikro
TT Torktumlare

6,5 m

5
,4

 m
3

,3
 m

1,7 m 1,9 m
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HALL TVÄTT
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3
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7
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V
2

BADRUM

ÖVRE HALL ALLRUM /SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

W03 ca: 135 kvm

Lgh-nummer: 1 - 21

ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN
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Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

Rumshöjd är 2,5 meter på entréplan och ca 2,45 meter på övre plan. Inredning i sektion är illustrativ.

Skallinjalen gäller sektion, vyer på fasader är ej i skala.

Preliminära ritningar, kan justeras under projektets gång.

20180927

PROJEKT KLINTA ALLÉ FYRA

SEKTION

ALLRUM
/

SOVRUM

WC & DUSCHKÖKMATPLATSVARDAGSRUM

SOVRUM SOVRUM SOVRUM

SEKTION

VY FRÅN GATA

VY FRÅN TRÄDGÅRD

W03 ca: 135 kvm

Lgh-nummer: 1 - 21
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Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

N

0 2 4 10 meter6 8

Skala 1:200

Villa W03 med lägenhetsnummer.

Hårdgjord entréyta längs gatufasad

Planterad häck vid tomtgräns

Gräsyta

Hårdgjord yta

Förslag på parkeringsyta (P).

Tomtarea: ca        kvm   Byggnadsarea: 87 kvm för villan plus del av förråd

20180828

PROJEKT

Lgh 6 W03

FÖRKLARINGAR

På uppfarten finns plats för två bilar. På tomten finns också ett kallförråd med en

invändig förrådsyta ca 6 kvm. Kallförrådet är sammanbyggt med grannens förråd.

Med tomtarea menas lägenhetens (husets) disponibla tomt inklusive byggnader och

parkering. Vissa tomter har berg i dagen. Nivåskillnader på tomt kan förekomma.

Reservation för eventuella ändringar, tryckfel.

X

Tomtgräns

BRF KLINTA ALLÉ FYRA

P

P

P

P

P

P
FRD

25

26

6

8

458

EX TOMTRITNING 135 KVM - W03
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Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

N
0 10 20 50 meter30 40

Skala 1:1000

Brf Klinta Allé 4

Lägenhetsnummer: 1–41

Klinta Allé etapp 4 inkluderar 41 st bostadsrätter, fördelat på 21 st

villor W03 och 20 st attefallshus W02 .

Tomtarean är preliminär och angiven inklusive byggnadsareor

för bostad och förrådsbyggnader.

Nivåskillnader kan förekomma. Berg i dagen på vissa tomter.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

Bostad med

lägenhetsnummer

Illustration av terräng

och vegetation

Tomtyta (villa/attefallare)

Illustration höjdkurvor,

visar ej exakta höjder

FÖRKLARINGAR

PROJEKT

OMRÅDESKARTA

Tomtgräns

20180828

KLINTA ALLÉ 4

x

Bostad som ej ingår,
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TROSA, KLINTA ALLÉ 4
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TEKNISK BESKRIVNING
HUSMODELL: W 03, WB069, W02

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta med golv-
värmeslingor på mark. 

Pålad betongplatta alternativt grundläggs 
på berg, då utgår pålning. 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering,  folie, 
osb, gips (gips-OSB-45 mm isolering-ång-
spärr-195 mm isolering-brandgips-lufts-
palt-thermopanel 

Innerväggar: Träregelkonstruktion med 
osb, gips samt isolering

FASAD 

Liggande thermopanel

ThermoWood Furu har genomgått en 
 speciell värmebehandlingsprocess och 
tack vare den erhållit en rad nya egenskaper 
så som att risken för sprickbildning och 
kupning är minimal. ThermoWood Furu 
har bra motståndskraft mot röta och är  
ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. 
ThermoWood har en karakteristisk brun 
färg och fin lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK

Takstolar av trä

Taktäckning av papp model typ TEMA 
FLEX SBS- polymiserad bitumen

MELLANBJÄLKLAG 

Träbjälklag med stegljudsisolering 
 (gips-gles-195 mm balk-19 mm spån- 
22 mm spån-foam-trägolv)

GOLV I VÅTUTRYMMEN 

Golv i WC/D, entréplan: Betongplatta- 
fallbyggnad med flytspackel-limmad 
 tätskiktsmatta-klinker

Golv i Badrum, övre plan: Bjälklag cc 300 
mm-spån 19 mm-22 mm spån med golv-
värmeslingor-flytspackel-limmad tätskikts-
matta-klinker

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR 

Fabriksmålade träbeklädda aluminium-
fönster med 3 glas isolerglas. Invändigt 
 fabriksmålad träkarm, utvändigt alumi-
niumram Barnspärrade fönster plan 2

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRRAR 

Entrédörr: Fabriksmålad, helglasad

Innerdörrar: Släta massiva i trä, målade i 
NCS 0500-N

LÅS TILL ENTRÉDÖRR 

Cylinderlås med fyra nycklar.

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på hela entréplan 
samt övre plan

Golvvärmen sektioneras och varje sektion 
styrs av rumsgivare, inga rumsgivare i 
våtrum

Frånluftsvärmepump

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt 
VA-nät Dagvatten omhändertas lokalt på 
egen tomt

Frostsäker vattenutkastare i fasad

EL 

5-ledarsystem med central placerad inom 
bostaden

Centralen är försedd med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare och brytare Säkringar 
och brytare enligt svensk norm

Våtrums brytare där sådan krävs, IP44.

EL UTVÄNDIGT 

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid 
baksida

Motorvärmaruttag

Utvändig armatur på fram och baksida

VENTILATION 

Tilluft genom ventiler i fasad/fönster

Frånluft via fläkt i våtrum och kök

Överluft via springor under dörrar

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimedia-
uttag, RJ 45 uttag, i sovrum, vardagsrum, 
allrum samt kök samt IT-skåp

Förberett med tomrör från gata till husfasad

Fiberleverantör IP-only förbereder fiber i 
gata till samtliga fastigheter

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt 
Svensk standard SS 21054:2009.

Reservationer för förändringar med hänsyn 
till utformning av schakt, innerväggar etc.

TOMT 

Gräsmatta och buskar enligt tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande 
 lutning på fastigheten

Tomten planeras med utlagd matjord 
 på schaktad yta, växtbädd 100-300 mm 
beroende på undergrund. Matgjorden 
 beläggs med färdig gräsmatta beroende 
på säsong för inflyttning. Då varje tomt är 
unik är förutsättningarna lite olika från 
tomt till tomt.

Huvudentrén är förberedd med 0-16 grus

Biluppställningsplats är asfalterad

FÖRSÄKRING 

Huset är försäkrat under entreprenaden, 
köpare tecknar egen Brf-försäkring i och 
med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.

STÄDNING 

Husen slutstädas inför slutbesiktning och 
överlämnande

FÖRRÅD 

Oisolerat förråd, förberedelse el med tom 
rör från gruppcentral

ÖVRIGT 

Takhöjd entréplan: ca 2500 mm, sänkt tak 
i våtrum

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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TROSA, KLINTA ALLÉ TRE

TEKNISK BESKRIVNING
HUSMODELL: W 03, WB069, W02

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta med golv-
värmeslingor på mark. 

Pålad betongplatta alternativt grundläggs 
på berg, då utgår pålning. 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering,  folie, 
osb, gips (gips-OSB-45 mm isolering-ång-
spärr-195 mm isolering-brandgips-lufts-
palt-thermopanel 

Innerväggar: Träregelkonstruktion med 
osb, gips samt isolering

FASAD 

Liggande thermopanel

ThermoWood Furu har genomgått en 
 speciell värmebehandlingsprocess och 
tack vare den erhållit en rad nya egenskaper 
så som att risken för sprickbildning och 
kupning är minimal. ThermoWood Furu 
har bra motståndskraft mot röta och är  
ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. 
ThermoWood har en karakteristisk brun 
färg och fin lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK

Takstolar av trä

Taktäckning av papp model typ TEMA 
FLEX SBS- polymiserad bitumen

MELLANBJÄLKLAG 

Träbjälklag med stegljudsisolering 
 (gips-gles-195 mm balk-19 mm spån- 
22 mm spån-foam-trägolv)

GOLV I VÅTUTRYMMEN 

Golv i WC/D, entréplan: Betongplatta- 
fallbyggnad med flytspackel-limmad 
 tätskiktsmatta-klinker

Golv i Badrum, övre plan: Bjälklag cc 300 
mm-spån 19 mm-22 mm spån med golv-
värmeslingor-flytspackel-limmad tätskikts-
matta-klinker

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR 

Fabriksmålade träbeklädda aluminium-
fönster med 3 glas isolerglas. Invändigt 
 fabriksmålad träkarm, utvändigt alumi-
niumram Barnspärrade fönster plan 2

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRRAR 

Entrédörr: Fabriksmålad, helglasad

Innerdörrar: Släta massiva i trä, målade i 
NCS 0500-N

LÅS TILL ENTRÉDÖRR 

Cylinderlås med fyra nycklar.

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på hela entréplan 
samt övre plan

Golvvärmen sektioneras och varje sektion 
styrs av rumsgivare, inga rumsgivare i 
våtrum

Frånluftsvärmepump

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt 
VA-nät Dagvatten omhändertas lokalt på 
egen tomt

Frostsäker vattenutkastare i fasad

EL 

5-ledarsystem med central placerad inom 
bostaden

Centralen är försedd med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare och brytare Säkringar 
och brytare enligt svensk norm

Våtrums brytare där sådan krävs, IP44.

EL UTVÄNDIGT 

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid 
baksida

Motorvärmaruttag

Utvändig armatur på fram och baksida

VENTILATION 

Tilluft genom ventiler i fasad/fönster

Frånluft via fläkt i våtrum och kök

Överluft via springor under dörrar

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimedia-
uttag, RJ 45 uttag, i sovrum, vardagsrum, 
allrum samt kök samt IT-skåp

Förberett med tomrör från gata till husfasad

Fiberleverantör IP-only förbereder fiber i 
gata till samtliga fastigheter

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt 
Svensk standard SS 21054:2009.

Reservationer för förändringar med hänsyn 
till utformning av schakt, innerväggar etc.

TOMT 

Gräsmatta och buskar enligt tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande 
 lutning på fastigheten

Tomten planeras med utlagd matjord 
 på schaktad yta, växtbädd 100-300 mm 
beroende på undergrund. Matgjorden 
 beläggs med färdig gräsmatta beroende 
på säsong för inflyttning. Då varje tomt är 
unik är förutsättningarna lite olika från 
tomt till tomt.

Huvudentrén är förberedd med 0-16 grus

Biluppställningsplats är asfalterad

FÖRSÄKRING 

Huset är försäkrat under entreprenaden, 
köpare tecknar egen Brf-försäkring i och 
med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.

STÄDNING 

Husen slutstädas inför slutbesiktning och 
överlämnande

FÖRRÅD 

Oisolerat förråd, förberedelse el med tom 
rör från gruppcentral

ÖVRIGT 

Takhöjd entréplan: ca 2500 mm, sänkt tak 
i våtrum

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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TROSA, KLINTA ALLÉ 4

TEKNISK BESKRIVNING  
HUSMODELL: W 02

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta på mark 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering, folie, osb, gips

Innervägg: Träregelkonstruktion med typ osb,  
gips samt isolering

FASAD INK FÖRRÅD

Liggande träpanel.

Träpanel med ThermoWood Furu, har en karaktäristisk  
brun färg och lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK BOSTAD SAMT FÖRRÅD

Takstolar av trä

Taktäckning av duk

LOFTBJÄLKLAG

Homogent furubjälklag, målat vitt

FÖNSTER 

3 glas isolerglas

Invändigt fabriksmålad träkarm, utvändigt aluminiumram

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRR 

Entrédörr: 

Invändigt fabriksmålad träkarm, utvändigt aluminiumram,  
helglasad

Innerdörr (skjutdörr): fabriksmålad vit, slät

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på entréplan 

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt VA-nät

Vattenutkastare i fasad

EL 

Elcentral i bostad är försedd med automatsäkringar  
och jordfelsbrytare

VENTILATION 

Tilluft genom ventiler i fönster

Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimediauttag, RJ 45 uttag

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk standard SS 
21054:2009

Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av 
schakt, 

innerväggar etc

TOMT 

Ytbeläggning enligt situationsplan/tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande lutning på fastigheten

FÖRRÅD 

Kallförråd, gjuten betongplatta

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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TROSA, KLINTA ALLÉ 4

GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv – Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar – Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder –  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak – Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit

E El, belysning –  Elutrustning enligt svensk standard om inget 
annat anges

I Inredning –   Skåp- och inredningssnickerier, se under  
resp. utrymme

Ö Övrigt –  Rumskomplettering mm, se under resp. 
 utrymme

Innerdörrar –  Fabriksmålade dörrar, kulör NCS S 0500-N, vit, 
inkl. trycke, nyckelskylt samt WC-behör

WC/DUSCH 

G    Klinker 15x15 cm
V    Kakel 30x60 cm, liggande
I     Tvättställ
E    Spottar i tak, med dimmer
Ö   Spegel
      Spegelbelysning
      Tvättställsblandare
      Duschblandare/duschset
      WC, golvstående
      Kombinerad tvättmaskin/torktumlare
      Varmvattenberedare
 Elpatron

KÖK

I  Pangkök, mörkgrått, med rostfri bänkskiva 
  och ho
   Blandare med diskmaskinsavstängning
     Induktionshäll
     Ugn
     Helintegrerad diskmaskin
    Helintegrerad kyl med frysfack under  
 bänkskiva 
Ö     Mekanisk frånluft och tilluft
E   Infällda armaturer i undersida loftbjälklag, 
  med dimmer
T   Loftbjälklag, vitmålat
 

TRAPPA

G   Loftstege, vitmålad, mot loft
Ö   Räcke typ nät

LOFT

G  Behandlat massivt furubjälklag, målat vitt

ÖVIGT

Ö Brevlåda

GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv – Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar – Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder –  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak – Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit

E El, belysning –  Elutrustning enligt svensk standard om inget 
annat anges

I Inredning –   Skåp- och inredningssnickerier, se under  
resp. utrymme

Ö Övrigt –  Rumskomplettering mm, se under resp. 
 utrymme

Innerdörrar –  Fabriksmålade dörrar, kulör NCS S 0500-N, vit, 
inkl. trycke, nyckelskylt samt WC-behör

GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv  Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar  Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak  Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit på 
  microlit

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.

E El, belysning   Elutrustning enligt svensk standard 
I Inredning   Skåp- och inredningssnickerier, se under  

resp. utrymme
Ö Övrigt  Rumskomplettering mm, se under resp.  
  utrymme. Innerdörr (skjutdörr i vägg),  
  fabriksmålad, kulör NCS S 0500-N, vit

RUMSBESKRIVNING W02  
HUSMODELL: W 02 



2020

TROSA, KLINTA ALLÉ TRE

TEKNISK BESKRIVNING
HUSMODELL: W 03, WB069, W02

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta med golv-
värmeslingor på mark. 

Pålad betongplatta alternativt grundläggs 
på berg, då utgår pålning. 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering,  folie, 
osb, gips (gips-OSB-45 mm isolering-ång-
spärr-195 mm isolering-brandgips-lufts-
palt-thermopanel 

Innerväggar: Träregelkonstruktion med 
osb, gips samt isolering

FASAD 

Liggande thermopanel

ThermoWood Furu har genomgått en 
 speciell värmebehandlingsprocess och 
tack vare den erhållit en rad nya egenskaper 
så som att risken för sprickbildning och 
kupning är minimal. ThermoWood Furu 
har bra motståndskraft mot röta och är  
ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. 
ThermoWood har en karakteristisk brun 
färg och fin lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK

Takstolar av trä

Taktäckning av papp model typ TEMA 
FLEX SBS- polymiserad bitumen

MELLANBJÄLKLAG 

Träbjälklag med stegljudsisolering 
 (gips-gles-195 mm balk-19 mm spån- 
22 mm spån-foam-trägolv)

GOLV I VÅTUTRYMMEN 

Golv i WC/D, entréplan: Betongplatta- 
fallbyggnad med flytspackel-limmad 
 tätskiktsmatta-klinker

Golv i Badrum, övre plan: Bjälklag cc 300 
mm-spån 19 mm-22 mm spån med golv-
värmeslingor-flytspackel-limmad tätskikts-
matta-klinker

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR 

Fabriksmålade träbeklädda aluminium-
fönster med 3 glas isolerglas. Invändigt 
 fabriksmålad träkarm, utvändigt alumi-
niumram Barnspärrade fönster plan 2

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRRAR 

Entrédörr: Fabriksmålad, helglasad

Innerdörrar: Släta massiva i trä, målade i 
NCS 0500-N

LÅS TILL ENTRÉDÖRR 

Cylinderlås med fyra nycklar.

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på hela entréplan 
samt övre plan

Golvvärmen sektioneras och varje sektion 
styrs av rumsgivare, inga rumsgivare i 
våtrum

Frånluftsvärmepump

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt 
VA-nät Dagvatten omhändertas lokalt på 
egen tomt

Frostsäker vattenutkastare i fasad

EL 

5-ledarsystem med central placerad inom 
bostaden

Centralen är försedd med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare och brytare Säkringar 
och brytare enligt svensk norm

Våtrums brytare där sådan krävs, IP44.

EL UTVÄNDIGT 

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid 
baksida

Motorvärmaruttag

Utvändig armatur på fram och baksida

VENTILATION 

Tilluft genom ventiler i fasad/fönster

Frånluft via fläkt i våtrum och kök

Överluft via springor under dörrar

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimedia-
uttag, RJ 45 uttag, i sovrum, vardagsrum, 
allrum samt kök samt IT-skåp

Förberett med tomrör från gata till husfasad

Fiberleverantör IP-only förbereder fiber i 
gata till samtliga fastigheter

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt 
Svensk standard SS 21054:2009.

Reservationer för förändringar med hänsyn 
till utformning av schakt, innerväggar etc.

TOMT 

Gräsmatta och buskar enligt tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande 
 lutning på fastigheten

Tomten planeras med utlagd matjord 
 på schaktad yta, växtbädd 100-300 mm 
beroende på undergrund. Matgjorden 
 beläggs med färdig gräsmatta beroende 
på säsong för inflyttning. Då varje tomt är 
unik är förutsättningarna lite olika från 
tomt till tomt.

Huvudentrén är förberedd med 0-16 grus

Biluppställningsplats är asfalterad

FÖRSÄKRING 

Huset är försäkrat under entreprenaden, 
köpare tecknar egen Brf-försäkring i och 
med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.

STÄDNING 

Husen slutstädas inför slutbesiktning och 
överlämnande

FÖRRÅD 

Oisolerat förråd, förberedelse el med tom 
rör från gruppcentral

ÖVRIGT 

Takhöjd entréplan: ca 2500 mm, sänkt tak 
i våtrum

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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TROSA, KLINTA ALLÉ TRE

TEKNISK BESKRIVNING
HUSMODELL: W 03, WB069, W02

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta med golv-
värmeslingor på mark. 

Pålad betongplatta alternativt grundläggs 
på berg, då utgår pålning. 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering,  folie, 
osb, gips (gips-OSB-45 mm isolering-ång-
spärr-195 mm isolering-brandgips-lufts-
palt-thermopanel 

Innerväggar: Träregelkonstruktion med 
osb, gips samt isolering

FASAD 

Liggande thermopanel

ThermoWood Furu har genomgått en 
 speciell värmebehandlingsprocess och 
tack vare den erhållit en rad nya egenskaper 
så som att risken för sprickbildning och 
kupning är minimal. ThermoWood Furu 
har bra motståndskraft mot röta och är  
ett Svanen-märkt miljövänligt alternativ. 
ThermoWood har en karakteristisk brun 
färg och fin lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK

Takstolar av trä

Taktäckning av papp model typ TEMA 
FLEX SBS- polymiserad bitumen

MELLANBJÄLKLAG 

Träbjälklag med stegljudsisolering 
 (gips-gles-195 mm balk-19 mm spån- 
22 mm spån-foam-trägolv)

GOLV I VÅTUTRYMMEN 

Golv i WC/D, entréplan: Betongplatta- 
fallbyggnad med flytspackel-limmad 
 tätskiktsmatta-klinker

Golv i Badrum, övre plan: Bjälklag cc 300 
mm-spån 19 mm-22 mm spån med golv-
värmeslingor-flytspackel-limmad tätskikts-
matta-klinker

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR 

Fabriksmålade träbeklädda aluminium-
fönster med 3 glas isolerglas. Invändigt 
 fabriksmålad träkarm, utvändigt alumi-
niumram Barnspärrade fönster plan 2

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRRAR 

Entrédörr: Fabriksmålad, helglasad

Innerdörrar: Släta massiva i trä, målade i 
NCS 0500-N

LÅS TILL ENTRÉDÖRR 

Cylinderlås med fyra nycklar.

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på hela entréplan 
samt övre plan

Golvvärmen sektioneras och varje sektion 
styrs av rumsgivare, inga rumsgivare i 
våtrum

Frånluftsvärmepump

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt 
VA-nät Dagvatten omhändertas lokalt på 
egen tomt

Frostsäker vattenutkastare i fasad

EL 

5-ledarsystem med central placerad inom 
bostaden

Centralen är försedd med automatsäkringar 
och jordfelsbrytare och brytare Säkringar 
och brytare enligt svensk norm

Våtrums brytare där sådan krävs, IP44.

EL UTVÄNDIGT 

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid 
baksida

Motorvärmaruttag

Utvändig armatur på fram och baksida

VENTILATION 

Tilluft genom ventiler i fasad/fönster

Frånluft via fläkt i våtrum och kök

Överluft via springor under dörrar

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimedia-
uttag, RJ 45 uttag, i sovrum, vardagsrum, 
allrum samt kök samt IT-skåp

Förberett med tomrör från gata till husfasad

Fiberleverantör IP-only förbereder fiber i 
gata till samtliga fastigheter

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt 
Svensk standard SS 21054:2009.

Reservationer för förändringar med hänsyn 
till utformning av schakt, innerväggar etc.

TOMT 

Gräsmatta och buskar enligt tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande 
 lutning på fastigheten

Tomten planeras med utlagd matjord 
 på schaktad yta, växtbädd 100-300 mm 
beroende på undergrund. Matgjorden 
 beläggs med färdig gräsmatta beroende 
på säsong för inflyttning. Då varje tomt är 
unik är förutsättningarna lite olika från 
tomt till tomt.

Huvudentrén är förberedd med 0-16 grus

Biluppställningsplats är asfalterad

FÖRSÄKRING 

Huset är försäkrat under entreprenaden, 
köpare tecknar egen Brf-försäkring i och 
med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.

STÄDNING 

Husen slutstädas inför slutbesiktning och 
överlämnande

FÖRRÅD 

Oisolerat förråd, förberedelse el med tom 
rör från gruppcentral

ÖVRIGT 

Takhöjd entréplan: ca 2500 mm, sänkt tak 
i våtrum

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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TROSA, KLINTA ALLÉ 4

TEKNISK BESKRIVNING 
HUSMODELL: W03

GRUNDLÄGGNING 

Isolerad, armerad betongplatta på mark 

Dränering runt grunden

STOMME 

Yttervägg: Regelverk av trä, isolering, folie, osb, gips

Innerväggar: Träregelkonstruktion med osb,  
gips samt isolering

FASAD  INK FÖRRÅD

Liggande träpanel/skivmaterial enligt fasadritning 
 Träpanel med ThermoWood Furu, har en karaktäristisk 
 brun färg och lyster som grånar med tiden.

YTTERTAK BOSTAD SAMT FÖRRÅD

Takstolar av trä

Taktäckning av duk

MELLANBJÄLKLAG 

Träbjälklag med isolering 

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR 

3 glas isolerglas

Invändigt fabriksmålad träkarm, utvändigt aluminiumram

ENTRÉDÖRR/INNERDÖRRAR 

Entrédörr/fönsterdörr: 

Invändigt fabriksmålad träkarm, utvändigt aluminiumram,  
helglasade

Innerdörrar: fabriksmålade vita, släta

VÄRME, VATTEN, SANITET 

Vattenburen golvvärme på bottenvåning samt övre plan.

Golvvärmen sektioneras och varje sektion styrs av rumsgivare, 
exkl. entréplan och badrum övre plan

Frånluftsvärmepump

Vatten och avlopp ansluts till kommunalt VA-nät

Vattenutkastare i fasad

EL 

Elcentral i bostad är försedd med automatsäkringar och jordfels-
brytare

VENTILATION 

Frånluft via don i våtrum och kök

Överluft via springor under dörrar 
Tilluft via spaltventiler i fönster

TV, TELEFON OCH IT 

Förberett inom bostaden med multimediauttag, RJ 45 uttag

BOA 

Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk standard SS 
21054:2009

Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av 
schakt, innerväggar etc.

TOMT 

Ytbeläggning enl. enligt situationsplan/tomtritning

Avvikelser kan förekomma gällande lutning på fastigheten

FÖRRÅD 

Kallförråd, gjuten betongplatta

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.
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GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv – Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar – Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder –  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak – Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit

E El, belysning –  Elutrustning enligt svensk standard om inget 
annat anges

I Inredning –   Skåp- och inredningssnickerier, se under  
resp. utrymme

Ö Övrigt –  Rumskomplettering mm, se under resp. 
 utrymme

Innerdörrar –  Fabriksmålade dörrar, kulör NCS S 0500-N, vit, 
inkl. trycke, nyckelskylt samt WC-behör

HALL

G   Klinker 30x30 cm
E   Infälld armatur i tak, med dimmer
 

WC/DUSCH, ENTRÉPLAN

G    Klinker 15x15 cm
V    Kakel 30x60 cm, liggande
I     Kommod, mörkgrå, med lådor, 

 porslintvättställ vitt
E    Spottar i tak, med dimmer
Ö   Spegel
      Spegelbelysning
      Tvättställsblandare
     Duschblandare/duschset
      WC, golvstående
 

KÖK

I   Pangkök, mörkgrått, med rostfri bänk- 
 skiva och ho
     Blandare med diskmaskinsavstängning
     Induktionshäll
     Ugn
     Helintegrerad diskmaskin
     Helintegrerad hel kyl resp. frys 
     Frihängande kolfilterfläkt
E   Infällda armaturer i tak, med dimmer

TRAPPA

G     Vitmålad rappa, undersida grundmålad
E    Infälld trappbelysning i vägg

GROVENTRÉ/TVÄTT

G    Klinker 15x15 cm
S    Klinker lika golv, höjd ca 5 cm 
I     Kommod, mörkgrå, med lucka, 
 porslintvättställ
E   Spottar i tak, med dimmer
Ö   Blandare till ho
      Nedfälld ho i bänkskiva 
      Tvättmaskin och torktumlare
      Frånluftsvärmepump
 

BADRUM, ÖVRE PLAN

G    Klinker 15x15 cm
V    Kakel 30x60 cm, liggande
I     Kommod, mörkgrå, med lådor, 
 porslintvättställ vitt
E    Spottar i tak, med dimmer
Ö   Spegel
      Spegelbelysning
      Tvättställsblandare
      Badkarsblandare/duschset
      WC, golvstående
     Inkaklat badkar
 

MATPLATS SAMT VARDAGSRUM

E   Infällda armaturer i tak, med dimmer
 

ÖVRIGT

Ö   Brevlåda

GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv – Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar – Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder –  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak – Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit

E El, belysning –  Elutrustning enligt svensk standard om inget 
annat anges

I Inredning –   Skåp- och inredningssnickerier, se under  
resp. utrymme

Ö Övrigt –  Rumskomplettering mm, se under resp. 
 utrymme

Innerdörrar –  Fabriksmålade dörrar, kulör NCS S 0500-N, vit, 
inkl. trycke, nyckelskylt samt WC-behör

GENERELL RUMSBESKRIVNING 
OM INGET ANNAT ANGES UNDER RESP. UTRYMME

G Golv  Ek, nativevax, med breda tiljor
V Väggar Målade väggar, NCS S 0500-N, vit, på microlit
S Sockel/foder  Slät golvsockel 
  Släta dörrfoder 
   Sockel samt dörrfoder platsmålas,  

kulör NCS S 0500-N, vit
T Tak Slätt gipstak, kulör NCS S 0500-N, vit

Med reservation för  
ev. felskrivningar/förändringar.

E    El, belysning  Elutrustning enligt svensk standard om inget 
annat 

  anges
I     Inredning    Skåp- och inredningssnickerier, se under  

resp. utrymme
Ö  Övrigt  Rumskomplettering mm, se under resp. 

 utrymme 
      Innerdörrar  Fabriksmålade dörrar, kulör NCS S 0500-N, vit, 

inkl. trycke, nyckelskylt samt WC-behör

RUMSBESKRIVNING W03 
HUSMODELL: W03
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INREDNING  

PANGHUS-KVALITÉ! 
Följande sidor visar Panghus kvali-
tativa originalinredning för Klinta 
Allé 4.  Alla material är noga utval-
da tillsammans med vår arkitekt 
och inredningsansvariga, så att de 
harmonisererar med husets de-
sign, självklart alltid med fokus på 
prisvärd kvalité. 

Några saker försöker vi arbeta 
konsekvent med i samtliga bygg-
nationer;

W03 har golvvärme i båda plan - 
skapar ett behagligt klimat och 
möjliggör fönster från golv till tak. 
Fönster från danska Velfac - 

fönstren har aluminum på utsidan 
och trä på insidan. 
Målade väggar på microlit - ökar 

hållbarheten  och ger ett rent och 
snyggt intryck. 
Kök från svenskt snickeri med he-

lintegrerad kyl, frys och diskma-
skin från SMEG (ej W02).
Klinker i entré - ett bra sätt att 

skapa ett sobert intryck och dess-
utom skyddar husets vackra trå-

golv från grusiga skor etc (ej 
W02).
Våra plankgolv - ger en inbjudan-

de känsla av trägolv.
Isolerade innerväggar - ljudisole-

rar på ett effektivt sätt (här sparar 
många tillverkare in vilket inte 
syns, men hörs när du som boen-
de flyttar in). 
Typ OSB-skiva bakom alla gips-
väggar - gör det enkelt att sätta 
upp saker på väggarna utan plugg. 
Helkaklade badrum med rakskur-

na plattor vilket möjliggör smalare 
fog och ett exklusivare intryck. 
Innertrappa med infälld belysning i 
vägg samt dolda vagnstycken. 

Andra detaljer som höjer bosta-
dens standard är designade spot-
lights från Maxel och massiva in-
nerdörrar - som ger en gedigen 
känsla och bättre ljudisolering. 

MINA SPECIFIKA INRED-
NINGSVAL

Har du önskemål om att göra spe-
cifika inredningsval enligt denna 
broschyr, noterar du det enkelt 

med ett kryss i ett inredningsavtal 
som du mottar efter förvärv av 
bostad. Detta avtal skall vara 
Panghus tillhanda senast före en 
angiven stopptid som meddelas 
separat. 

Val utöver vad som presenteras i 
denna broschyr är ej möjliga. Öns-
kar du göra andra förändringar i 
din bostad får detta ske först efter 
inflytt. Notera dock att väsentliga 
förändringar, så som flytt av vägg 
och ingrepp i el, vatten och avlopp 
alltid behövs godkännas av din 
bostadsrättsförening innan arbete 
påbörjas. 

ÖVRIGT

Av trycktekniska skäl kan färgåter-
givelser i broschyren avvika från 
verkligheten. 

Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar och tryckfel. 

KONTAKTUPPGIFTER 
INREDNINGSANSVARIG:
PERNILLA BLOMÉ
TEL DIREKT 08-120 815 02
EMAIL: PERNILLA@PANGHUS.SE

KONTAKTUPPGIFTER 
FÖRSÄLJNINGSCHEF:
CECILIA BERGQVIST
TEL DIREKT 08-120 815 09
EMAIL: CECILIA@PANGHUS.SE
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Illustrationsbild, avvikelse kan förekomma
Diskho Franke BBX210-50 

i diskbänkskåp

Standard sopsorteringskärl, bredd beroende på 
hus

Standard bestickslåda,bredd beroende på hus, 1 
st

VI BYGGER VÅRA EGNA KÖK  
– PANGKÖK. 

W02 - Alla lådor har puschopen funk-
tion, utom kyl, diskmaskin och disk-
bänkslåda som har ett profilhandtag i 
rostfritt. 
 
W03 - Alla lådor har pushopen funk-
tion utom diskbänkslåda och diskma-
skin.
Högskåpsluckor har pushopen men 

kyl, frys och diskmaskin ett profil-
handtag i rostfritt.

4 st sopsorteringskärl i diskbänkskåp 
samt en bestickinsats ingår inkl. barn-
spärr till ovan nämnda lådor för båda 
husmodellerna.

ORIGINALINREDNING                  KÖKSINREDNING

Handtag
Profilhandtag Slim, rostfri till kyl, frys i W03 och 

disk- 
maskinslucka
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 Tapwell EVO984 Bruschad nickel 
 inkl diskmaskinsavstängning till diskbänksskåp   

ORIGINALINREDNING             BÄNKSKIVA, BLANDARE, KÖKSKULÖR 

ÖVRIGT

Kulör kök NCS S 6000-N

Illustrationsbild rostfri bänkskiva

Eluttag kök W03 

Eluttag i bänkskiva, Versa hit, 2 st med två  
shuko eluttag, rostfri.

VersaHit är utformad med två uttag som kan 
öppnas oberoende av varandra. Använd 
båda uttagen samtidigt eller behåll ena utta-
get stängt.

Uttagen öppnas genom att trycka på knap-
pen och locket skjuts automatiskt över på 
ena sidan och uttaget blir tillgängligt. 
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SMEG Induktionshäll SI5322B
 30 cm induktionshäll med fasett 

kantglas med touchkontroll

Smeg   
Helintegrerad kyl med frysfack, UD7122CSP

Kyl 100 liter, frys 17 liter, 38dB
Energiklass:  A+

SMEG Ugn SF6390XE, rostfri,
Energiklass: A

Smeg Diskmaskin helintegrerad,, 
STA4525, 44 dB, 10 kuvert.

Lucka likt kök
Energimärkning: A++

Smeg Ugn SFP 6390XE, rostfri 
Pyrolytisk rengörning,  
Energimärkning: A+++

PRIS: 4 600 KR

TILLVAL 

ORIGINALINREDNING              VITVAROR W02 STUDIO VILLA
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Smeg Induktionshäll S15644B
 60 cm Induk tionshäll med fasett  

kantglas med touchkontroll

Smeg KEIV90E, 90 cm  
Frihängande fläktkåpa glas/rostfritt stål,  

inkl. kolfilter KITFC161.

Ugn SF6390XE, rostfri, 
Energiklass: A

Smeg Helintegrerad kyl, 
SD7323LFLD2P  

netto 310 liter, 178 cm, 35dB  
Energiklass: A++

Smeg Diskmaskin helintegrerad, 
STA6444L3, 39 dB, 13 kuvert. Lucka likt kök.

Energimärkning: A+++

Smeg Helintegrerad Frys 
SD7220FND2P  

178 cm, nettovolym 204 liter  
Energiklass: A++

ORIGINALINREDNING              VITVAROR W03

Smeg Ugn SFP 6390XE, rostfri 
Pyrolytisk rengörning,  
Energimärkning: A+++

PRIS: 4 600 KR

TILLVAL 
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INREDNING VÅTRUM



31

TROSA, KLINTA ALLÉ 4

Tvättställ Duravit, typ ovan

Kombinerad tvättmaskin/torktumlare SMEG

Infällda LED-spottar
Maxel

ORIGINALINRED-

I WC/DUSCH/TVÄTT INGÅR:

Ett tvättställ från Duravit, golvstående,  
WC-stol Svedbergs, en kombinerad  
tvättmaskin och torktumlare samt en  
varmvattenbererdare. 

Spegel ca 600x900 mm, med spegel-
belysning.

Infällda  LED-spottar tak från Maxel, 
”Puck”, inkl. dimmer.

VÅTRUM  W02 STUDIO VILLA

Spegel & spegelbelysning, 
LED, bredd 305 mm

                            WC-stol Svedbergs

Tapwell Duschset RT105 med 
 90 cm stång 

Tapwell Duschblandare RT168-160, 160 cc 

Tapwell Tvättställsblandare RT 071 
Krom

Tapwell Pop-up ventil 74400 
till tvättställ 
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 Mått kommod: ca  höjd 638*bredd 630* 
djup 455 mm, 2 lådor. Kommoden är mörkgrå.

Illustrationsbild, avvikelse kan förekomma

Tvättmaskin och torktumlare SMEG

Infällda LED-spottar
Maxel Puck

WC stol Svedbergs 9085-01

Illustrationbild från husmodell WB15 i Uppsala. Avvikelser förekommer

ORIGINALINREDNING 

I VÅTUTRYMMENA WC/DUSCH  
SAMT BADRUM INGÅR:

Kommod, mörkgrå, ca 60 cm bred, 
med 2 st lådor med rostfri grepplist, 
tvättställ från Duravit samt golvståen-
de WC-stol Svedbergs. 

Spegel ca 600x1000 mm samt LED 
spegelbelysning bredd 305 mm.

Infällda LED-spottar tak från Maxel, 
”Puck”, inkl. dimmer. I bad ingår 
 inkaklat badkar.

I tvättstugan finns tvättmaskin samt 
torktumlare placerad under vit kom-
paktlaminat med svart framkant, med 
en nedfälld ho med blandare. Även 
frånluftsvärmepumpen finns i detta 
utrymme. Groventré.

VÅTRUM W03 
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Tapwell Duschset RT105 med 90 cm 
stång, till WC/D och Bad

Tapwell Duschblandare RT168-160, 160 cc 
i WC/Dusch/Tvätt n.p

Tapwell Badkarsblandare RT022 Krom 
med termostat, 160 CC, i bad ö.p

Tapwell Tvättställsblandare RT 071 
Krom, till WC/D och Bad

Tapwell Pop-up ventil 74400 
till tvättställ i WC/D och Bad

Vit matt 30x60 cm, liggande 

Ceppo di gre 15x15 cm

Ljusgrå fog, Marble, till kakel på vägg

Mellangrå fog

TÄNK PÅ! 

Keramik är ett naturmaterial som är tillverkat av bränd lera. 
Det gör att plattorna i regel inte är identiska med varandra  
och att det finns en naturlig variation i färgen. Storlek, tjocklek, 
rätvinklighet, planhet och skevhet kan också variera. 

Plattorna som levereras kan skilja sig från det prov ni sett

eftersom det är osannolikt att de tillverkats i samma bränning. 
Glasyren bränns in i plattan i samma moment som själva plattan 
bränns. Glasyren ger möjligheter till olika färger och mönster på 
plattorna. Därav förekommer det skillnader mellan plattorna, i 
samma  leverans/tillverkningsmoment. 

ORIGINALINREDNING                   KAKEL VÄGG VÅTRUM 

ORIGINALINREDNING                KLINKER GOLV VÅTRUM 

ORIGINALINREDNING                      VÅTRUM BLANDARE, KLINKER, KAKEL 
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Tapwell Takduschset RT 5200-160, krom 
endast till WC/D entréplan i W03

 
PRIS: 4850 KR

TILLVAL                    DUSCHVÄGG, BADKARSSKÄRM, TAKDUSCH

W03: Duschhörna INR Niagara 90x90 cm, klar-
glas med blankpolerad, rundad till wc/dusch  

entréplan

 
PRIS: 8 100 KR

W03: Duschhörna INR Angelklarglas, 90x90 cm, 
rak med grepp blankpolerad till wc/dusch  

entréplan

 
PRIS: 8 100 KR

Badkarsskärm INR LINC modell 17  
80x140 cm, klarglas, blanka profiler, 6 mm 
säkerhetsglas till badrum övre plan W03 
 
PRIS: 6 600 KR

W02: Duschhörna INR, Linc Josephine i
 klarglas med blankpolerad profil

 
 

PRIS: 7 700 KR
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ORIGINALINREDNING                   GOLV & VÄGG STUDIO VILLA

Väggar målade vita NCS S 0500-NVäggar målade vita NCS S 0500-N

Creppo di gre, 15x15 cm 
Klinker i entréer. I groventré W03 sockel likt 

klinker

Mellangrå fog

Väggar målade vita NCS S 0500-N Rappgo ek Nordic Nativevax, med breda tiljor, 
180 mm

Rappgo ek Nordic Nativevax, med breda tiljor, 
180 mm (ej loft, vitmålad furubjälklag)

Väggar målade vita NCS S 0500-N

ORIGINALINREDNING                   KLINKER, GOLV, ENTRÉ, VÄGG SAMT GROVENTRÉ W03
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Strömställare Eljo Exxact, vitEluttag Eljo Exxact, vit

Loftstege  vitmålad, inkl. handledare
Illustrationsbild, avvikelse kan förekomma

Utomhusarmatur, Konstsmide
Monza mörkgrå, BxDxH: 6,5x10x13,5 cm

Vattenutkastare i fasad
typ ovan

ORIGINALINREDNING               ÖVRIGT STUDIO VILLA

Innerdörr, skjutdörr i vägg, Jeldwen, 
slät vit, NCS S 0500-N till wc/d, typ ovan

Infällda LED-spottar
Maxel i tak under loft
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Innerdörr Jeldwen 9000
slät vit, NCS S 0500-N

Dörrtrycke, innerdörr
Hoppe Utrecht

Infälld armatur i tak, Maxel SOHO 2 LED 
2 LED 9Wx2 830 40° vit, inkl. dimmer
i entré, vardagsrum, matplats samt kök 

Strömställare Eljo Exxact, vit

Eluttag Eljo Exxact, vit

Original trappa
vitmålad, inkl. handledare

Illustrationsbild från annan husmodell,  
avvikelse kan förekomma

Utomhusarmatur, Konstsmide
Monza mörkgrå, BxDxH: 6,5x10x13,5 cm

Infälld belysning i trappa
Maxel Wall round, 2W 827 

vit (LED)

Vattenutkastare i fasad
typ intill

ORIGINALINREDNING               ÖVRIGT W03
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TILLVAL         DELA AV YTTERLIGARE RUM  - GÄLLER ENDAST W03 - 135 KVM

Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

TM Tvättmaskin

DM Integrerad diskmaskin

FÖRKLARINGAR

Entréplan: Sovrum/arbetsrum

Övre plan: Sovrum

F Integrerad frys

Rumshöjd är 2,5 meter på entréplan och ca 2,45 meter på

övre plan.

Möblering är endast illustrativ samt klinkergolvets

utseende i hall, wc, tvätt och badrum.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

Illustration av

möblering, ingår ej

H Högskåp

K Integrerad kyl

20180927

FVP Frånluftsvärmepump

PROJEKT KLINTA ALLÉ FYRA

PLANRITNING

INREDNINGSVAL

HM Högskåp förberett för

fristående mikro
TT Torktumlare

6,5 m
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SOVRUM

W03 ca: 135 kvm

Lgh-nummer: 1 - 21

ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN

Waldemarson Arkitekter
Skeppargatan 18, SE-114 52 Stockholm,
Tel. +46 8 545 828 60, Fax. +46 8 31 13 77,
info@waldemarson.se

0 1 2 5 meter3 4

TM Tvättmaskin

DM Integrerad diskmaskin

FÖRKLARINGAR

Entréplan: Sovrum/arbetsrum

Övre plan: Sovrum

F Integrerad frys

Rumshöjd är 2,5 meter på entréplan och ca 2,45 meter på

övre plan.

Möblering är endast illustrativ samt klinkergolvets

utseende i hall, wc, tvätt och badrum.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

Illustration av

möblering, ingår ej

H Högskåp

K Integrerad kyl

20180927

FVP Frånluftsvärmepump

PROJEKT KLINTA ALLÉ FYRA

PLANRITNING

INREDNINGSVAL

HM Högskåp förberett för

fristående mikro
TT Torktumlare

6,5 m
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BADRUM

ÖVRE HALL ALLRUM /SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

W03 ca: 135 kvm

Lgh-nummer: 1 - 21

ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN

Allrum/övre hall på övre plan byggs om till separat 
sovrum resp hall.  Vägg inkl. innerdörr byggs samt att 

erforderlig eldragning 
ingår.

PRIS: 26 500 KR

Vardagsrum/sovrum på nedre plan blir ett enskilt sovrum. 
Vägg inkl. innerdörr byggs samt att erforderlig eldragning ingår.

PRIS: 26 500 KR
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Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal tecknas mellan dig som kö-
pare och Brf Klinta allé 4. Detta avtal kan signe-
ras efter den intygsgivna ekonomiska planen är 
registrerad hos Bolagsverket.

Detta är ett bindande avtal och efter signerat 
avtal skall handpenning om 200 000 kr erläggas 
inom två veckor för de större bostadsrättsvillorna 
och 100 000 kr för våra Studio Villas. 

Resterande köpeskilling erläggs vid tillträde.

Information

Som köpare av en bostadsrätt i Brf Klinta allé 4 
kommer du få regelbundna nyhetsbrev med in-
formation om bland annat försäljningsstatus och 
hur byggnation fortlöper. Du kommer bli inbjuden 
på informationsträff samt visning på plats. Det 
är viktigt att du därför meddelar om du ändrar 
kontaktuppgifter så du ej riskerar missa någon 
information.

Besiktning

Innan bostaden är inflyttningsklar görs en slut-
besiktning. Besiktningen beställs av Bostads-
rättsföreningen och utförs av en oberoende 
besiktningsman som kontrollerar utförda arbeten 
i bostaden. Vid besiktningen närvarar även en 
representant från Panghus och bostadsrättsför-
eningen. Du som köpare bjuds in att närvara och 
inbjudan mailas ut.

 
Innan inflytt görs även en efterbesiktning för att 
kontrollera att de eventuella anmärkningarna från 
slutbesiktningen som är upptagna i besiktnings-
protokollet är åtgärdade. Om dessa punkter ej är 
åtgärdade noteras detta vid inflytt.

Tillträde

Senast tre månader för tillträdesdagen, inflytt-
ningsdagen, får du det defenitiva datumet för 
tillträde av bostaden och kallas till tillträdesmöte 
i din bostad.
Slutlikviden betalas in och skall synas på  
Bostadsrättsföreningens konto vid tidpunkten för 
tillträdesmötet. Kvitto medtas och uppvisas och 
man kan då kvittera ut sina nycklar. Det görs även 
en genomgång av bostaden och de praktiska 
detaljerna gås igenom samt kontroll av besikt-
ningsprotokoll. 

Tillträden för Brf Klinta allé 4 är planerade  
preliminärt under kvartal 2-3 2019.

Sälja före tillträdet?

Du får inte sälja din bostad innan du betalat slut-
likvid och kvitterat ut dina nycklar. 

Så går det till att köpa en bostadsrätt i Brf Klinta allé 4

Kontakta oss?
Hemsida: www.panghus.se
Facebook: @panghus
Instagram: @panghusab
Tel växel: 08-120 815 00 
Mail: info@panghus.se


