
Väsby Fyr utrustning & inredning

Generellt
Entredörr Säkerhetsdörr med ringklocka och dörrkik
Innerdörrar Vita släta innerdörrar
Fönsterbänkar Fönsterbänkar av portugisisk kalksten
Rumshöjd Ca 2,6 meter i alla rum

Hall
Golv Klinkergolv närmast dörren. I övrigt ekparkett.

Golvvärme finns som tillval
Väggar Vita målade väggar, S-1002-Y (bruten vit)
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
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Som standard ingår bland annat ett kök med mycket hög utrustningsnivå när du köper en lägenhet i Väsby Fyr. Köket på 
bilden är i ek med frästa luckor, rostfria vitvaror, induktionshäll som är infälld i bänkskivan och inbyggnadsugn. Även 
microvågsugn ingår men syns ej på denna bild.

Lägenheterna i Väsby fyr har ovanligt hög standard redan från start, utan några extra kostnader. 
Exempelvis ingår golvvärme i badrum, kök med induktionshäll, dold diskmaskin och inbyggd 
mikrovågsugn, samt tvättmaskin och torktumlare i badrum. För den som föredrar rostfria vitvaror finns 
detta som kostnadsfritt tillval.

Ett ovanligt genomtänkt hus
Väsby Fyr är ritat av ett av Sveriges mest meriterade arkitektkontor: Thomas Eriksson Arkitekter, TEA. 
Arkitekterna på TEA har lagt stort fokus på att skapa ett funktionellt och praktiskt hus som samtidigt är 
vackert både på utsidan och insidan.

Gemensamma ytor och funktioner
Som boende i Väsby Fyr får du fri tillgång till föreningens gym och bastu, en anläggning av högsta klass, 
utrustad med toppmaskiner från Casall Professional. Du får även tillgång till föreningens privata gård, 
samt takterassen på 14:e våningen, där en lyxig gasolgrill och ett utekök står till förfogande. Garage finns 
i källarplan.

Hög nivå på utrustning och inredning som standard



Vardagsrum
Golv Ekparkett 14 mm, 3-stav, sidenmatt
Väggar Vita målade väggar, S-1002-Y (bruten vit)
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Övrigt Fast uttag för internet

Kök
Golv Ekparkett 14 mm, 3-stav, sidenmatt
Väggar Vita målade väggar, S-1002-Y (bruten vit)
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Vitvaror Induktionshäll infälld i bänkskiva

Ugn och micro inbyggda i högskåp, alternativt ugn i bänkskåp under 
spishäll och micro i överskåp, enligt ritning
Helintegrerad, dold diskmaskin
Kombinerad kyl/frys i 1–2 rok, separat kyl & frys i 3–5 rok
Fläktkåpa i rostfritt eller vitt (valfritt)

Bänkskiva Akrylsten med underlimmad diskho i rostfritt
Köksinredning Skåpinredning enligt ritning

Överskåp i natur, svart eller vitt med pushluckor på gångjärn, underskåp 
med dämpade utdragslådor, kakel eller glasskiva ovan bänkskivor 
(valfritt)

Övrigt Fast uttag för internet

Sovrum
Golv Ekparkett 14 mm, 3-stav, sidenmatt
Väggar Vita målade väggar, S-1002-Y (bruten vit)
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Övrigt Fast uttag för internet

Lägenhetsförråd
Golv Ekparkett 14 mm, 3-stav, sidenmatt
Väggar Vita målade väggar, S-1002-Y (bruten vit)
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Övrigt IT-skåp och elskåp med utrymme för trådlös router
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Badrum
Golv Elektrisk golvvärme med kontrollpanel. Klinkergolv grå grafit.
Väggar Vitt kakel med vit fog, 20x20 cm, förskjutning 10 cm
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Vitvaror Tvättmaskin och torktumlare

Handdukstork
Badrumsinredning Duschhörn / duschdörrar i frostat glas

Tvättställ, kommod med lådor, ekfronter i vitt, natur eller svart (valfritt)
Spegelskåp med vita spottar och eluttag
Bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare (ej i lägenheter med tvättpelare)
Väggskåp ovan bänkskiva, spottar under väggskåp

WC
Golv Elektrisk golvvärme med kontrollpanel. Klinkergolv grå grafit.
Väggar Vitt kakel med vit fog, 20x20 cm, förskjutning 10 cm
Tak Vitt målat tak, S-0502-Y
Badrumsinredning Tvättställ, kommod med lådor, ekfronter i vitt, natur eller svart (valfritt)

Spegelskåp med vita spottar och eluttag
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