MATERIALBESKRIVNING

The Oak
I SAMARBETE MED EKEBY BRUK BAD & KÖK

Välkommen
Till Valfriheten
Ekeby Bruk Bad & Kök designar och levererar inredning till Westestates bostadsprojekt.
Vi arbetar med varumärken och design av högsta klass. Vårt mål är att med omsorg
välja inredning så att även i grundutförande kommer ditt nya hem vara allt annat än
standard.
Den höga standarden är en självklarhet i exklusiva hem men vi går ett steg längre. Ekeby
Bruk har handplockat varje produkt. Inredningen kommer från ledande varumärken
såsom Duravit, Keuco, Hansgrohe och Miele. Världsledande formgivaren Phillipe Starck
och direktimporterad italiensk keramik sätter sin prägel. Hemmets hjärta är
kökslösningen som är av den senaste designen ”Vida by Ekebybruk” med vitvaror från
Miele. Nytänkande val av spishäll från varumärket Bora med integrerad downdraft fläkt.
Genomgående golv i borstad ek.
Det är summan av detaljerna som skapar helheten. Det kräver att man är omsorgsfull i
sina val. Ibland händer det dock att det man tänkt sig, av olika anledningar, måste
omprövas. Det kan bero på att en produkt utgått, att man måste ändra något på grund
av tekniska skäl eller andra omvärldsfaktorer man inte råder över. Därför vill vi vara
tydliga med att ovanstående rumsbeskrivning kan komma att ändras på någon punkt
under resans gång. Det kommer dock aldrig ske på bekostnad av helheten - vilket
betyder att ingående komponenter kommer vara likvärdiga avseende funktion och
kvalitet.
Ekeby Bruk Bad & Kök, www.ekebybruk.se, finns med under hela byggprocessen. Vi står
till förfogande och kommer kontakta alla köpare vid kontraktstecknande för att
informera om våra produkter och stämma av eventuella individuella önskemål.

Materialbeskrivning
SAMMANSTÄLLNING – GENOMGÅENDE
GOLV I BORSTAD EK.
GARDEROBER FRÅN VIDA BY EKEBY BRUK. KULÖR,
NCS-1005-Y-10R.

SAMMANSTÄLLNING – KÖK
VIDA BY EKEBY BRUK — KÖKSSNICKERIER, KULÖR,
NCS-1005-Y-10R.
MIELE — DISKMASKIN, UGN, MIKRO, KYL / FRYS.
BORA — SPISHÄLL MED INTEGRERAD FLÄKT.
SILESTONE — BÄNKSKIVOR OCH STÄNKSKYDD I
KVARTSKOMPOSIT - CORAL CLAY.
HANSGROHE — KÖKSKRANEN TALIS M54 I KROM.
STELLA — SPOTLIGHTS.
DECOSTEEL — DISKHO.
LED UNDER VÄGGSKÅP.

SAMMANSTÄLLNING – BADRUM
HAVEN — KOMMOD OCH SPEGELSKÅP I EK.
MIELE — KOMBINERAD TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE.
HANSGROHE — BLANDARE OCH HANDDUSCH I KROM.
DUSCHOLUX — DUSCHVÄGG.
DURAVIT — DURASTYLE.
NORDHEM — HANDUKSTORK.
KOBERG NORDHEM — HANDUKSTORK.
KEUCO — BADRUMSBESLAG.
GOLV OCH VÄGGAR I HALVPOLERAD GRANITKERAMIK.

