
Materialeliste

UDVENDIGT BESKRIVELSE

Facade

Vinduer og døre

Tag

Postkasse

Depotrum

Parkering

Terrasser

Altaner

Fællesarealer

Facader udføres i muret tegl mod gade og  
hvide sandwich-betonelementer mod gårdrummet.
 

Vinduer og terrasse/altandøre som Velfac 200 med ud-
vendig aluminiumsramme og indvendig hvidmalet træ 
samt 3-lags termorude.

Entredør rækkehus og lejligheder ved svalegang: som 
Velfac Ribo med udvendige ramme i aluminium og 
hvidmalet træ indvendig med rustfrit Cupe greb.

Entredør Lejligheder: som Swedoor i hvid glat overflade 
med rustfri greb.
 

Lejligheder og 2-plans rækkehuse: Fladt tag med sort tagpap.

3-plans rækkehuse: Skrå tag med sort tagpap.

Som Mafa galvaniseret eller hvide.

Ved lejlighederne placeres de i trapperum og ved 
rækkehusene monteres postkasserne udvendigt ved forhaven. 

Der etableres depotrum i kælderen eller i boligen.
     

P-pladser i parkeringskælder kan lejes. 

Cykelparkering i terræn eller i parkeringskælderen. 

Terrasser mod gården anlægges med komposit gulvbelægning 
og der afskærmes ligeså med komposit hegn i lys grå mellem 
terrasserne samt corténstål plantekasser mod gården med 
græsser og mindre buske.

 

Gulvbelægning i komposit.
Rækværk i stål med lodrette galvaniserede balustre. 

Gårdrummet vil bestå af private og fælles opholdsarealer.

Der vil være etableret et afgrænset legeareal med mindre 
vipperedskaber samt legehus og gyngestativ.

INDVENDIGT BESKRIVELSE

Gulve Hvidpigmenteret ege lamel plank med mat lak. 
Gulvene adskilles ved døre med en alu-skinne.

Skabe Medfølgende skabe fra HTH Mono er markeret hvide på plantegningen.
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Varme

Vægge

Internet

Træværk

Ventilation

Røgalarm

Teknikskab

Trappe

Vindueslysninger

Lofter

Indvendige døre

Elinstallationer

Der er installeret gulvvarme via fjernvarme i alle rum.
Betjeningspaneler placeres på væg i de enkelte rum.

Vægge spartles og males hvid glans 5.

Fibernet.

Hvide fodlister og gerigter.

Decentrale ventilationsanlæg i rækkehuse som Nilan CT150 og cen-
tralt ventilationsanlæg i etageboliger.

1 sensor på hver etage i hver bolig.

Det varierer hvor teknikskabet er placeret alt afhængig af boligtypen. 

Indvendig trappe i rækkehusene, trin og håndliste i hvidpigmenteret 
egetræ og hvide vanger.

Spartles og beklædes på samme måde som vægge. 
Ved brystning etableres en vinduesplade.

Det varierer om lofterne er hvidmalet betonlofter med affasede 
samlinger eller hvide gipslofter.

Loftshøjde i områder uden skakte:

Lejligheder:  2,5 meter.
Rækkehuse:  2,5meter.  Dog 3,1 meter i entre/køkken.

Som Glat Swedoor, hvid med L-greb.

Dør til badeværelse vil have forseglet bund mod fugt.

Hver bolig forsynes med HPFI relæ og gruppetavle.

INSTALLATIONER BESKRIVELSE

KØKKEN BESKRIVELSE

Elementer HTH Mono med hvid sokkel.
Underskabe med grebsfri hvid skinne.
Overskab med click push.

Vask i rustfri stål som Intra Omnia.

Bordplade i 20 mm. laminat med beton look. 

Emhætte Som Silverline, udtræks emhætte, med stålfront.
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Hårde hvidevare

Amartur

Kogeplade: Som Siemens, Kogesektion, i sort.

Køle-/fryseskab: Som Siemens integr. Køle/frys. 

Indbygningsovn:  Som Siemens i rustfrit stål.

Opvaskemaskine: Som Siemens integr. 

Blandingsbatteri køkken: Som Grohe Eurosmart.

BAD OG TOILET BESKRIVELSE

Fliser

Elementer

Amartur

Toilet

Spejl

Tilbehør

Belysning

Varmekilde

Bruseniche

Hårde hvidevare

Samme flise på gulv og i bruseniche. Marazzi Essay 30 x 60 
i grå Fuge “Moyz Grey”.

HTH Mono korpus.
Bordplade i Marmoline, Hvid Columbo-vask.

Håndvaskearmatur og brusesæt: som Grohe. 

Væghængt toilet: som Duravit. 

Spejl vil være placeret over bordpladen i hele dens udstrækning.

Papirholder og håndklædekroge. 

Indbygningsspot.

Gulvvarme.

Afløb: Som Unidrain.
Der er badeforhængsstang mellem vægvinger.

Vaskemaskine: Som Siemens. 

Tørretumbler: Som Siemens.

TRAPPEOPGANG

Trappe Trappe og reposer i Hvid/lys Terrazzo. 

Elevator

Dørtlf.

Der er elevator i lejlighedsopgange.

Der er dørtelefon i lejlighedsopgange.

3D visualiseringer er med forbehold for ændringer og der gøres særligt 
opmærksom på at boligerne kan vise materialer der ikke medfølger. 


