
BRF BOFINKEN

Ett hus för den lite större familjen där man önskar större ytor och en 
flexibilitet över tid. Den stora och rymliga hallen har fint ljusinsläpp. 
På entréplan ligger ett rum som kan möbleras till sovrum, hemmakon-
tor eller gästrum – allt efter familjens behov.  Tvättstugan vid entrén 
har även ingång från carport och fungerar som groventré. En direkt 
koppling till bostadens uteplats skapas genom de stora fönsterparti-
erna som går ner till golv – här flödar ljuset in mot de sociala delarna. 
Vill du skapa guldkant på vardagen kan braskamin väljas till.

På övre plan är de privata rummen placerade. Master bedroom har 
en egen klädkammare och ett av sovrummet har fransk balkong som 
öppnar upp mot bostadens trädgård. Ett flexibelt litet rum kan om-
vandlas till ett arbetsrum, läshörna eller kanske arbetsrum.

138 kvm
Parhus eller friliggande hus 

Fakta:
• Carport och förråd i anslutning till huset
• Sedumtak på carport
• Groventré via tvättstuga
• Kamin som tillval
• Extra sovrum på entréplan
• L-kök
• Flexibelt litet rum på övre plan
• Generös klädkammare till master bedroom

Parhus samt friliggande hus, vy från gatan.  
Bild visar exempel på kulör.
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SKÄRMTAK ÖVER
ENTRÉ

KLK

Kamin (tillval) med hög 
mysfaktor

Dubbla fänsterdörrar 
ut till trädgården

I vardagsrum/kök finns gott om 
plats, både för gäster till middag 
och avslappnande soffhäng

Groventré till tvättstuga 
med tvättmaskin och tork-

tumlare samt walk in-closet

Extra sovrum, gästrum, kontor 
eller kanske ett bibliotek. Bra 
förvaring med skjutdörrs- 
garderob.

Planlösningar  
138 kvm 
Parhus och friliggande hus

Exempel på planlösning som kan förekomma 
spegelvänd. Antal fönster kan variera  
mellan hustyper och placering i kvarteret.

Möjlighet att skapa ett 
extra rum genom tillval av 
vägg och dörr

Ett flexibelt rum som kan 
användas för förvaring  
eller kanske som arbets-
rum 

Klädkammare i  
anslutning till  

master bedroom

Sovrum med fransk 
balkong mot trädgård

L-kök öppnar upp
upp mot matplats
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SKÄRMTAK ÖVER
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Entréplan

Övre plan

Rökkanal vid tillval kamin

Badkar på övre plan
och dubbla handfat

Klädkammare under trappa

Projektet är under utveckling och vissa  
mindre justeringar kan därför komma att ske. 

Generösa sidofönster ger 
rummet ljusinsläpp från 

olika väderstreck


