
Materialbeskrivning

Bostäderna i 61 Grader Nord är designade likt en modern sportstuga i vacker 
fjällmiljö. Funktionella förvaringslösningar och ytskikt, mysig och modern interiör, 
gott om sovplatser samt väldisponerade sällskapsytor.

Entré/hall
Generös hall med specialsnickrad förvaringsmöbel och sittbänk i trä. Stort och 
inbjudande fönsterparti. Vattenburen golvvärme värmer upp det gråa klinkergolvet. 
Väggar och tak målas vita. I entrén finns även torkskåp och krokar för 
klädupphängning.

Sovrum
Ljusa sovrum med vita väggar och tak. Garderober från Marbodal, Arkitekt plus, vit. 
Trägolv och fönsterbänk i trä.

Kök
Kök från Marbodal, Arkitekt plus. Släta luckor i dalablå kulör. Grå laminatbänkskiva 
och stänkskydd med induktionshäll. Blandare från Mora Armatur. Samtliga vitvaror 
från Whirlpool, inbyggd kyl/frys. Rostfri inbyggnadsugn och mikro i överskåp. 
Belysningslist under överskåp och en väggarmatur ovan bänkskiva.
Kök ovan suterräng (radhus) har ett inklätt burspråk i trä med specialsnickrad 
sittbänk.

Badrum entréplan
Kaklat badrum i blå kulör med matchande fog, vitmålat tak. Duschvägg i glas. 
Takdusch och blandare från Mora Armatur. Vit kommod från Marbodal. Rund 
spegel och väggfast belysningsarmatur. Infällda spotlights i taket. Golvstående vit 
WC, handdukstork och kombimaskin.

Bastu
Grå klinker, lika badrum, på golv. Väggar med bastupanel. Bastuaggregat samt 
bastudörr i glas. Spotlights i tak.

Badrum övervåning radhus
Kaklat badrum i gräddvit kulör med matchande fog, vitmålat tak. Duschvägg i glas. 
Dusch och blandare från Mora Armatur. Vit kommod från Marbodal. Rund spegel 
och väggfast belysningsarmatur. Infällda spotlights i taket.
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Bostäderna är under projektering, avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Materialbeskrivning forts.

Garderober
Vita slätlackerade garderober från Marbodal med knoppar i ek.

Golv
1-stav ekparkett på samtliga våningsplan. Grå klinker i badrum och hall. 
Vattenburen golvvärme på alla entréplan.

Väggar & tak
Väggar målas i vit kulör. Listverk i möte mellan tak och vägg i vitmålat trä. Listverk 
runt burspråk, fönsterparti i hall och golvsockel i ek. Radiatorer på vägg på 
radhusens övervåning.
 
Braskamin
Alla radhus utrustas med en braskamin i vardagsrummet. Braskamaminen 
kommer att ha glassystem så att elden syns.

Dörrar
Släta vita innerdörrar med handtag i krom.

Fönster
Generösa fönster med stort ljusinsläpp. Fönsterpartier med glasdörrar mot 
balkonger och uteplatser.

Trappa
Trappa med plansteg och sättsteg i ek. Handledare i ek.
 
Exteriört
Yttervägg
Traditionell träyttervägg med panel, luftspalt, utegips/vindduk och regelstomme 
med isolering

Balkong och uteplats
Uteplatser och balkonger har trätrall för en mer ombonad känsla. Balkongräcke i 
metall.

Förgårdsmark
Trappsteg upp mot avsats med stenmjöl. Räcke i stål för uppställning av skidor.
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