RUMS- OCH TEKNISK BESKRIVNING
FÖR ICON – LÄNKEN

VÄXJÖ

ART OF LIVING

RUMSBESKRIVNING LÄNKEN
HALL

WC/DUSCH/TVÄTT

Golv

Kährs Ek, 1-stav vitmattlack

Golv

Garderob

HTH-lucka slät vit med ett hyllplan och en klädstång
Städskåp enligt ritning
Hatthylla i aluminium/ek

Granitkeramik 300 x 300 mm, mindre storlek i dusch.
Elektriskt komfortvärme

Golvlist vid målad vägg

Granitkeramik ca 100 mm, lika golv

Vägg

Granitkeramik bredd 300 mm och höjd 600 mm, stående, 2 väggar
vid dusch och handfat, H: ca 2100 mm från ca 2100 mm är det målad
vägg. Övrig yta målad NCS S 0500-N

Väggspegel

Över handfat, höjd ca 1200-2100 mm

Tvättställ

Ifö handfat med vit kommod

Tvättställsblandare

FMM 9000E

KÖK

WC stol

Golvstående, Ifö Spira

Golv

Kährs Ek, 1-stav vitmattlack

Duschset inkl blandare

FMM 9000E

Stänkskydd

Granitkeramik

Duschvägg

Glasvägg rak, klarglas 900 mm (ej alla lgh)

Köksinredning

HTH KP Mono slät vit. Bänkskåp utförs med
mjukstängande lådor och källsortering

Elektisk handdukstork

Kromad stål

El/ Belysning

Spotlights i tak samt eluttag

Handtag

Bänkskåp och lådor Cliff Round 200 rostfri look,
väggskåp med touchbeslag

Övrigt

Toalettpappershållare samt handdukskrokar i krom

Bänkskiva

Laminat Mörk metal 534, 20 mm tjock, underlimmad diskho

SOVRUM

Sparksockel

Vit

Golv

Kährs Ek, 1-stav vitmattlack

Köksblandare

FMM 9000E

Garderob

HTH-lucka, slät vit fullhöjd med ett hyllplan och en klädstång

Inbyggnads Ugn/micro

Siemens kompakt inbyggnadsugn med micro, rostfri

El/ Belysning

Enligt elritning

Inbyggnadshäll

Siemens glaskeramikhäll, induktion

KLÄDKAMMARE

(ej i alla lgh)

Spiskåpa

Inbyggd volymkåpa

Golv

Kährs Ek, 1-stav vitmattlack

Kyl/frys

Siemens rostfri

Inredning i klädkammare

Bärlist, hängskenor och en trådhylla i vitt

Diskmaskin

Siemens rostfri (endast i 2 RoK)

El/ Belysning:

Belysning i tak

El/ Belysning

Enligt elritning

Belysning under skåp

LED-spotlights

El/ Belysning

Enligt elritning

ALLRUM
Golv

Kährs Ek, 1-stav vitmattlack

El/ Belysning

Enligt elritning

ÖVRIGT, GÄLLER OM EJ
ANNAT ANGIVITS
Väggar

Yta målad, NCS S 0500-N

Innerdörrar

Släta vita

Innertak

Gipstak vitmålat, NCS S 0500-N. I våtutrymmen demonterbart undertak

Golvlister

Släta vita

Dörrfoder

Släta vita

Fönsterbänkar

Kalksten

Fönster

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad. Persienner mellan glas,
fasta och inåt öppningsbara. Invändig färg är svart eller vitt beroende på
utvändigt fasadmaterial

* ICON Växjö reserverar sig för eventuella ändringar i material och materialval

TEKNISK BESKRIVNING
LÄNKEN

Mark – marken runt byggnaden anpassas för verksamheterna och arenastaden i samråd med Växjö kommun,
gång- och körytor beläggs med asfalt och betongplattor.

Byggnad

Allmänna ytor

Installationer

Grund – Grundläggning med betongplatta.

Entrépartier – Entrepartier av aluminium/glas.

Yttertak – Papptäckning. (Teknikutrymme på tak utförs i plåt).

Invändiga trappor – Trappor typ Terazzo.

Stomme/mellanbjälklag – Byggnaden byggs med prefabricerade betongbjälklag (hdf), stomme av stål, trapphusväggar
av prefabricerade betong. Hdf bjälklagen pågjuts med betong.

Trygghet/låssystem – Entrepartier öppnas med
passersystem/tagg.

VS-installationer – Fjärrvärme med vattenburna radiatorer.
Varje lägenhet har separat mätning av kall- och varmvatten.
Vita luckor till infällda fördelarskåp kan förekomma i väggar.

Ytterväggar/Fasad – Fasadskivor i lackerad aluminiumplåt.
Fönster – Utvändigt aluminiumklädda träfönster.
Fönstertyper, färger och bröstningshöjder varierar
inom huset och finns specificerat på fasadritning.
Innergård – Sedumtak, gångstråk och aktivitetsytor
beläggs med betongplattor, planteringslådor med växter.

Lägenheter
Dörrar – Säkerhetsdörrar typ Rc3 till lägenheterna.
Innerväggar – Stomme av stålreglar beklädda med gipsskivor.
Mineralull för ljudisolering.
Innertak – Gipsplattor på stålreglar. I våtutrymmen
demonterbart undertak.
Rumshöjd – Plan 3 ca 2,70 m, plan 4-5 ca 2,60 m. I våtutrymme, hall och kök kan en lägre rumshöjd förekomma. Även
lokala sänkningar i övriga utrymmen kan förekomma.

Entré, korridorer samt hisshallar på bottenplan
Golv av stenmaterial på entréplan, väggar målas. Lägenhetskorridorer har textilmatta på golv, nerpendlat undertak,
entréer till lägenheterna väl upplysta och markerade.
Hisshallar med granitkeramik på golv och del av vägg,
övriga väggar målade samt med träribb.
Garage – Betonggolv och väggar med målade linjer för
markering av parkeringsplatser för bilar och cyklar/mc.
Separata cykelförråd samt laddmöjlighet för elbilar.
Spa/gym – Golv av stenmaterial, plastmatta och trä. Väggar
av kakel/klinker/målat/träribb i duschar/spa/omklädnad och
WC/RWC. Bastu med träväggar, glas och bänkar. Gym förses
med träningsredskap.
Hissar – Tre hissar. Hissar utföres med infälld belysning
och fällbar sits. Golv av stenmaterial, väggar beklädes
med plåt/skivor/glas.

Ventilation – Mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning.
Volymkåpa i kök.
Kyla – Samtliga lägenheter är utrustade med kyld tilluft
(komfortkyla).
Elinstallationer – Individuell mätning av el för hushållsström
i varje lägenhet. Förutom eluttag för belysning ingår bänkskåpsbelysning i kök. Våtutrymmen har dimbara LED spotlights i tak.
Tv, data, tele – Förberett i lägenheter med multimedia central,
1 media uttag samt förberett för ytterligare spridningsnät.
Kollektiv fiberanslutning. Tjänster beställs och bekostas
av bostadsrättsinnerhavaren.
Brandskydd – Samtliga lägenheter är utrustade med sprinklersystem. Sprinklerbassäng i entrèplan som hanterar flera fastigheter, reservkraft på diesel, provkörs/underhålls regelbundet.

Tvättstugor – Finns på två våningsplan med tvättmaskiner,
torkskåp, torktumlare och annan erforderlig utrustning.
Lägenhetsförråd – Ett förråd till respektive lägenhet.
Väggar och dörrar av typ troax nät samt släta väggar.
Sophantering – Sophantering och källsortering
i särskilda miljörum.
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