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Kortfattad teknisk 
beskrivning och 
rumsbeskrivning 



TEKNISK BESKRIVNING 
BRF Esplanaden i Vaggeryd 

MARK 
Uteplats på trädgårdssidan av trätrall samt singelgrus till bostadens entré av betongplattor ingår. 
Övrig mark färdigställs med sådda gräsytor singelgrus och asfalt. Höjdskillnader kan förekomma 
inom området och dessa regleras i första hand med slätning. Skärmvägg på trädgårdssidan 
mellan bostäderna ingår. Parkering på gaveln av huslängor och minst en parkeringsplats är 
förberedd för laddbox till elbil finns till vardera bostad.


GEMENSAM MARK 
Inom området finns gemensamma parkeringsytor med markerade parkeringsplatser, dessa 
beläggs med asfalt. Centralt i området finns en gemensam miljöstation och förråd för 
trädsgårdsredskap. Föreningen innehar andelar för gemensamma grönytan.


HUS 
Grund: Isolerad betongplatta på mark.

Tak: Takstolar av trä. Betongtakpannor.

Ytterväggar: Isolerad träregelstomme med 
fasad av träpanel och invändig beklädnad av 
gipsskivor.

Mellanbjälklag: Träbjälklag med 
stegljudsisolering. Undersida bekläds med 
gipsskivor på glespanel. Översida bekläds 
med golvspånskiva.

Vindsbjälklag: Takstol bekläds på undersidan 
med gipsskivor på glespanel. Isolerat 
vindsbjälklag med lösull, landgång och 
vindslucka.

Innerväggar: Träregelstomme med gipsskivor 
och ljudisolering.

Lägenhetsskiljande väggar: Dubbel 
träregelstomme med gips, ljudisolering.

Fönster: Öppningsbara 3-glasfönster. 
Fabriksmålade aluminiumbeklädda träfönster. 
Öppningsbara fönster av typ vridfönster. 
Fransk balkong i stora sovrummet.

Dörrar: Entrédörr fabriksmålad. Samma kulör 
på in- och utsida.

Utvändig målning: Hus, förråd och är 
färdigmålade med prefab grund, prefab 
mellanstryckning och en färdigstrykning 
(platsmålad). Skärmväggar omålade i 
tryckimpregnerat virke.

Instalationer: Vatten, separat mätning av 
vatten för bostaden. Vattenutkastare på 
entrésida.

Uppvärmning: Värme- och tappvarmvatten 
produceras av Nibe F730 separat anslutning 

för respektive bostad, egen mätning. 
Golvvärme på plan 1 och vattenburna 
radiatorer på plan 2. Badrum övervåning med 
elektrisk golvvärme i badrum på plan 2.

Ventilation: Frånluft med värmeåtervinning s.k. 
Nibe F730. Tilluft via friskluftsventil genom 
väggen.

Elförbrukning: Individuell mätning av el för 
bostaden.

Solpaneler: Erbjuds som tillval.

El: Enligt svensk standard.

Fiber: Framdragen fiber till varje bostad. 
Multimediaskåp, Datauttag till 4st sovrum 
samt vardagsrum 1st.

Husnummersiffor: Ingår.

Postlåda: Ingår.

Förråd: Grund, isolerad betongplatta på mark. 
Tak papp. Liggande fasadpaneler i trä utan 
invändig beklädnad. Omålad insida. Dörr och 
förrådsdörr av trä, fabriksmålad.

Sophantering: Sophantering och källsortering 
sköts av respektive bostad. 


Categi Home Reserverar sig för ändringar 
och felskrivningar.  



R U M S B E S K R I V N I N G 
Markplan 

VARDAGSRUM 
Golv: Ek-parkett 3-stav matt slipbar

Sockel, taklist: Målad slät vit.

Vägg: Målad vit.

Tak: Målad vit.

Fönsterbänk: MDF, prefab vitlackad.


Entré och Hall 
Golv: Klinker innanför entrédörr. 

Golv: Ek-parkett 3-stav matt slipbar

Sockel, taklist: Målad slät vit.

Vägg: Målad vit

Tak: Målad vit

Innerdörrar: Vita släta med släta foder. 

Hatthylla ej monterad.

Brandvarnare.


KÖK 

Golv: Ek-parkett 3-stav matt slipbar

Sockel, taklist: Målad slät vit.

Vägg: Målad vit

Tak: Målad vit

Fönsterbänk: MDF, prefab vitlackad.

Kökslucka: Slät vit

Handtag: Stålfärgade.

Bänkskiva: Betongmönstrad/laminat.

Stänkskydd: Betongmönstrad/laminat.

Vitvaror: integrerade vitvaror vita. Kyl/Frys/
Inbyggnadsmikro/Induktionshäll/
Inbyggnadsfläkt/Varmluftsugn.

Belysning: Underskåpsbelysning med eluttag.


BADRUM NEDERVÅNING 
Golv: Grå klinker

Vägg: Vitt kakel

Tak: Målad vit

Inredning: Vit komod med utdragslåda, 
spegelskåp med belysning. Wc-stol med 
mjuksits, Duschhörn i klarglas, duschset i 
krom, duschblandare i krom, 
tvättsällsblandare i krom. Handdukstork 
elektrisk.


TVÄTT OCH TEKNIKRUM 
Golv: Grå klinker

Sockel, taklist: Målad slät vit

Vägg: Målad vit

Tak: Målad vit

Fönsterbänk: MDF, prefab vitlackad 

Inredning: Tvättmaskin, torktumlare, 
värmepump, elskåp och fördelarskåp. 
Bänkskiva ovan tvätt och tork 
betongmönstrad/laminat.


         
Övervåning 

Sovrum, hall och vardagsrum 
Golv: Ek-parkett 3-stav matt slipbar

Sockel, taklist: Målad slät vit.

Vägg: Målad vit

Tak: Målad vit

Fönsterbänk: MDF, prefab vitlackad.

Garderober: två flyttbara garderober stora 
sovrum, en garderob för små sovrum. 
Inredning, klädstång och ett hyllplan. Dörr slät 
med silverfärgat handtag. 


BADRUM ÖVERVÅNING 
Golv: Grå klinker

Vägg: Vitt kakel

Tak: Målad vit

Inredning: Vit komod med utdragslåda, 
spegelskåp med belysning. Wc-stol med 
mjuksits, duschhörn i klarglas, duschset i 
krom, duschblandare i krom, 
tvättsällsblandare i krom. Handdukstork 
elektrisk.


Categi Home Reserverar sig för ändringar 
och felskrivningar. 
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