
Materialeliste

UDVENDIGT

INDVENDIGT

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Facade

Vinduer og døre

Tag

Postkasser

Altaner

Fællesarealer

Parkering

Belysning

Gulve

Vægge

Skabe

Træværk

Lofter

Døre

Facadebeklædningen er af røde mursten, dog har stueetagen ved parkeringen 
sorte mursten som facadebeklædning. Races i murværk.  

Alle facadevinduer og døre bliver af træ/alu.

Vinduer og døre er hvide indvendige

Tagpap

Som Knobloch Basic i sort stål.

Stålaltaner med komposit terrassebrædder i teak og lodret værn af rundjerns balustre.

Der er en fælles taghave, fælleshus og gæste lejlighed. Taghaven er en oase hævet 
over gadeniveau og med direkte afgang til faciliteter som læge og motionscenter.  
Der vil være højbed med stauder, prydgræsser og buske. Der er et fælleslokale. Til 
fælleslokalet hører et køkken til, samt sofaområde. Fælleslokalet har direkte adgang 
til taghaven. Ud over fælleslokalet er der et hobbyrum hvor der er mulighed for at være 
kreativ. Hobbyrum besluttes sammen med beboerne. 

P-kælder som kan lejes. Der er mulighed for at parkere cyklen på cykelstativer i 
cykelskur og kælder.  

Ved lejlighederne vil der være LED Pullertlampe. Ved indgangene vil der være belyst af 
LED downlight. Taghaven er belyst med udendørs LED lampe, ligeledes vil højbedene 
være belyst. Højbed vil være lyst op af Lamper 4U.

Lamel parketgulv i Eg 

Der medfølger hvide garderobeskabe fra Svane. 

Fodlister og gerigter/indfatninger males hvide

Alle vægoverflader i lejlighederne fuldspartles og males hvid.

Gipslofter og betonlofter spartlet og malet i hvid

Loftshøjde fra 2,5 meter til 3 maeter afhængig af bolig

Glatte døre som Swedoor i hvid



KØKKEN BESKRIVELSE

Elinstallationer

Varme

Ventilation

Internet

Teknikskab

Røgsensor

Elementer

Hårde hvidevare

Emhætte

Amartur

Lofter

Døre

Hver bolig med HPFI relæ og gruppetavle

Der er gulvvarme i hele boligen inkl. badeværelse. 

I etageboligerne er der decentrale ventilationsanlæg i hver bolig.

Fibernet

Se placering af teknikskab (lem) på plantegningen. 

Der installeres brandalarm iht. gældende lovgivning

Køkken elementer som Svane i hvid med bøjle greb. Bordplade i hvis laminat.

LED Spot indbrygget i overskabe.

Som Termex udtræks emhætte

Stål vask som Frank RBU480. 

Kogeplade: Glaskeramisk induktionskogeplade som Electrolux

Køle-/fryseskab:  Integreret køleskab som Electrolux i hvid

Indbygningsovn med varmluft:  Integreret ovn med stålkant som Electrolux

Opvaskemaskine:  Integreret opvaskemaskine som Electrolux i hvid

Gipslofter og betonlofter spartlet og malet i hvid

Loftshøjde fra 2,5 meter til 3 maeter afhængig af bolig

Glatte døre som Swedoor i hvid
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TRAPPEOPGANG BESKRIVELSE

Fliser

Badeelement

Armatur

Toilet

Spejl

Belysning

Belysning

Varmekilde

Gulvfliser i grå. Vægfliser i bruseniche i hvid mat.

HTH hvid 

Komposit i hvid med underlimet pocelænsvask

Som Grohe Concetto i krom

Krom brusesæt som Grohe i New Tempesta

Væghængt toilet som Duravit i hvid 

Firkantet væghængt spejl 

Indbygningsspot

Vaskemaskine og tørretumbler som Electrolux i hvid

Gulvvarme

BAD OG TOILET BESKRIVELSE

Elevator

Dørtelefon

Trappe

Opgang

Belysning

2 elevatorer til svalegange

Som Fermax/skyline med kamera

Trapper i alle opgange er i beton, hvor trappeværn vil være hvide

Opgange fuldspartles og males hvid. Lys grå gulvkliner i trapperum nederste etage

Loftlampe

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