Tillval
Tidigt stod det klart att det var en stram träarkitektur med strikt karaktär som skulle utgöra DNA för
Terrassens radhus. DinellJohansson, som anses vara bland landets främsta arkitekter, har utifrån dessa
förutsättningar skapat en boendemiljö av hög klass – både när det kommer till arkitektoniska och materiella värden.

Samtliga nedan tillval kan göras mot pristillägg.
Kök
Här kan du välja bänkskivor i stenen ”Ceppo” som visas i bild.
Vitvaror
Vill du uppgradera ugnen gör du det genom att välja Miele H 6460 BP eller Miele H 6660 BP.
Som tillval går det även att byta ut mikron till en ugn med mikrofunktion, Miele H 6400 BM.
Vill du uppgradera diskmasinen kan du byta upp dig till en Miele G 6760 SCVi.
I köksön går det att byta ut ett skåp till en vinkyl från Miele med beteckning KWT 6322 UG.
I tvättstugan är det Miele WKF 131 eller Miele WKR 771 som går att få som tillval.
Även torktumlaren Miele TKG 850 WP går att få som tillval.
WC och badrum
Till badrummet på övervåningen kan du välja till den specialritade förvaringsmöbeln som visas i bild .
Handdukstork går också att välja till - och den vi plockat fram kommer från Hafa - i svart utförande.
Möbler
I suterrängvåningen kan du välja till en exklusiv ”master-svit-lösning” som visas i bild.
I övervåningens stora sovrum kan du komplettera garderoberna med överskåp och väggpanel.
Det går också att välja till praktiska överskåp i tvättstugan - dessa kommer då också i vitt.
Övrigt
I suttervåningen går det att lägga till en dörr in till badrummet från sovrummet.
Vill du utöka med downlights i samtliga rum går det självklart att ordna.
Dimmer går att få till samtliga strömbrytare.
Kanske känner du för att komplettera med elburen komfortvärme i badrummen.
Kodlåset Yale Doorman går att få som tillval till ytterdörren på entrévåningen.

Avvikelser kan förekomma men ersätts då av likvärdigt tillval.

