
 

Myntan
Inredare
DuoCo

Hustyp
6 rok 160 kvm
fördelat på 3 plan

Inredningsförslag plan 3
• Master Suite
• Guest & Things
• The Hangout Lounge
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Tio av husen i projekt Myntan kommer med en 
extra ateljévåning, ett plan 3 med takkupa. Här 
väljer du själv hur du vill disponera den. Vi har tagit 
hjälp av två inredare som här delger tankar kring 
möjliga planlösningar, användningsområden och 
smart förvaring. Kanske är något av dessa förslag 
omptialt för dig? Eller använd materialet som 
inspiration till en egen lösning som är anpassad 
för just dig och dina behov.

Materialet är endast skisser, vid eventuellt tillvalsönskemål måste varje förändring utredas. Observera att samtliga väggar och dörrar räknas som tillval. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Master Suite
 — — —

För den stora familjen med lite större barn/unga vuxna. 
Här får alla typer av familjer plats - till och med den stora 
bonusfamiljen.

Plan 1
Plan ett blir en härlig yta för socialt umgänge, med både 
barn och goda vänner. God mat och gemenskap är i fokus.

Plan 2
På plan två har alla barn och ungdomar en egen vrå. Tre 
sovrum och ett allrum. Allrummet blir ungdomarnas sociala 
plats där de kan se på film, prata eller umgås med vänner.

Plan 3
Plan tre blir den ultimata viloplatsen för familjens vuxna, i form 
av en master suite. Detta blir en oas för lugn och ro. En kombi-
nation av lyxigt sovrum med hög designfaktor, en walk in closet, 
en arbetshörna där ni kan arbeta ostört och en alldeles egen 
soffhörna för filmupplevelser helt i er egna smak.

Fakta plan 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Det stora fönstret förser rummen med ljus. 
Skiljeväggen är en dekorativ och funktionell 
glasvägg som släpper igenom ljus. Skjutdörrar 
maximerar rummens ytor.





Guests & Things
 — — —

För familjen med famnen öppen för vänner och långväga 
släktingar. Kanske är ni inflyttade till Stockholm och har 
familj och vänner på annan ort som gärna stannar kvar 
och sover en natt eller två. Ni lever ett aktivt liv och barn 
och fritidsintressen kräver sin förvaring.

Plan 1
Plan ett blir en härlig yta för socialt umgänge, med både barn 
och goda vänner. God mat och gemenskap är i fokus.

Plan 2
Ett extra allrum på plan två ger familjen ett extra rum för leksaker, 
barnspel och pyssel. Tre sovrum för familjens medlemmar ger 
alla en egen dörr att stänga om sig.

Plan 3
Plan tre skapar familjens ordning och reda och extra ytor för 
övernattande gäster. Vem har inte drömt om att kunna ha sin 
förvaring av säsongsprylar i huset? Äntligen blir det ordning och 
reda, tillgängligt och lätt att hitta. Här finns ett väl tilltaget för-
råd. Familjens gäster har sin självklara plats på plan 3. Det kan 
kännas skönt både för gäster och värd att kunna dra sig undan 
ibland. Här kommer både svärföräldrar och vänner känna sig 
hemmastadda och trivas!

Fakta plan 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skiljeväggen in till gästrummet är en dekorativ och 
funktionell glasvägg som släpper igenom ljus. 
Skjutdörrar till kattvindarna för att maxmera 
tillgängligheten för familjens förvaring.





Hangout Lounge
 — — —

För familjen med unga vuxna. Stora barn kräver mer plats. 
Skrymmande intressen och fler vänner. Vuxna och barn 
umgås tillsammans och familjen värdesätter att vänner 
spontant kommer över och kanske blir kvar…

Plan 1
Plan ett blir en härlig yta för socialt umgänge, med både 
barn och goda vänner. God mat och gemenskap är i fokus.

Plan 2
Hela plan två blir sovrum, ett privat  våningsplan för alla 
familjemedlemmar. Lugnt och skönt för den som vill få 
egentid med en bok eller gå och lägga sig tidigt.

Plan 3
Plan tre blir en hangout lounge. Den väl tilltagna ytan delas upp 
i två delar:

Pingisbord uppmanar till rörelse och spel och soffgrupp till 
samtal och umgänge framför en god film.

Vid större skrivbord, stora skärmar och grym uppkoppling 
utmanar ni varandra och kompisar i häftiga onlinespel. Två 
extra sängar för sena tonårshäng och såklart extra förvaring för 
resväskor, julsaker med mera.

Fakta plan 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skiljeväggen in till spelrummet, med extrasängar, 
byggs med ett dekorativt överljus för att släppa in ljus.
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