
BRF BOFINKEN

Ett hus med ljusa, lättmöblerade rum och bra förvaring. I entrén möts 
du av en öppen och rymlig hall med plats för familjens alla skor och 
ytterkläder. Ett stort generöst rum mot trädgården möjliggör flexibel 
möblering och stora fönster mot uteplatsen släpper in rikligt med ljus. 
Vill du lyxa till hemmalivet lite extra har du möjlighet att välja till en 
braskamin. Vissa av husen har groventré via tvättstugan och samtliga 
har klädkammare under trappan.

På övre plan, i anslutning till trappan, ligger allrummet som kan nytt-
jas som ett extra sovrum om behovet finns. Här finns också en fransk 
balkong. Master bedroom har en praktisk garderob med skjutdörrar 
för att spara plats.  

121 kvm
Radhus 

Fakta:
• Parkering på gata
• Förråd på tomt
• Kamin som tillval
• Parallellkök
• Generös förvaring i hall

Radhus sett från gatan.  
Bild visar exempel på kulör.



Planlösningar  
121 kvm 
Radhus

Exempel på planlösning som även kan 
förekomma spegelvänd. Antal fönster och 
groventré kan variera mellan hustyper och 
placering i kvarteret.
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Luftigt och ljust vardags-
rum med gott om plats för 
familj och vänner

Vissa hus har groventré 
via tvättstugan.

Kamin (tillval) med hög 
mysfaktor

Vissa radhus har 
extra fönster i var-

dagsrummet

Inre hall med gott 
om förvaring i gar-

derober samt under 
trappan

Praktiskt parallellkök

Master bedroom 
med skjutdörrs-

garderob

Här har du möjlighet att 
välja till en hel vägg med 
dörr för ett extra sovrum 

eller kanske allrum 

Alla sovrum på övre 
plan är lika stora

Badkar och dubbla 
handfat på övre plan

Generösa dubbla 
fönsterdörrar mot 

uteplats

Fransk balkong mot 
uteplatsen 

Rökkanal vid tillval kamin

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


