
Materialeliste

UDVENDIGT

INDVENDIGT

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Facade

Vinduer og døre

Tag

Postkasser

Altaner

Fællesarealer

Parkering

Belysning

Gulve

Vægge

Skabe

Træværk

Lofter

Døre

Facadebeklædningen er af mursten i gul og brun.

Vinduer som Velfac 200 i træ/alu hvor udvendig farve er brun og hvid farve indvendig.

Entredøre er som Sweedoor. Udvendig farve er sortgrå.

Opgangsdøre er i træ/alu vindusparti med glasfylding.

Sedum tag.

Lejligheder: Postkasser i hvid.

Rækkehuse: Postkasser i brun.

Altaner udføres i galvaniseret stål med gulv af terrassebrædder i mørkt træ. 
Altanernes afskærmning udføres i glas.

Der er fælles gårdrum, som vil være i forskellige niveauer. 
Der vil være sandkasse, højbede med græs, borde og bænke. 
Udover gårdrummet vil der være fælles tagterrasser. 

Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i p-kælderen. 
Cykelparkering i kælder og mod vejen.

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.

Parketgulv i Eg.

Der medfølger hvide skabe fra Invita UNA. Hvis skabet støder op til køkkenet er det grønt.

Fodlister og gerigter/indfatninger males hvide.

Vægge spartles og males hvide.

Gipslofter og betonlofter spartlet og malet i hvid.

Loftshøjde 2,5 meter.

Glatte døre som Sweedoor i hvid.



KØKKEN

BAD OG TOILET

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Elinstallationer

Varme

Internet

Røgsensor

Teknikskab

Elementer

Hårde hvidevare

Emhætte

Amartur

Hver bolig forsynes med HPFI relæ og gruppetavle.

Der er gulvvarme i hele boligen inkl. badeværelse. 

Fibernet.

Røgalarm som Siemens.

Se placering af teknikskab (lem) på plantegningen. 

Køkkenerne vil være mørkegrønne Invita UNA, og mørkegrå laminat bordplade. 

LED Spot indbygget i overskabe.

Som Exhausto udtræksemhætte.

Som Grohe armatur.

Kogeplade: Glaskeramisk induktionskogeplade som Electrolux.

Køle-/fryseskab: Integreret køleskab som Electrolux.

Indbygningsovn med varmluft: Integreret ovn som Electrolux.

Opvaskemaskine: Integreret opvaskemaskine som Electrolux.

INSTALLATIONER BESKRIVELSE

Materialeliste

Fliser

Bordplade

Badeelement

Armatur

Toilet

Spejl

Belysning

Hårde hvidevare

Varmekilde

Grå fliser på gulv og i bruseniche.

Komposit bordplade i grå.

Invita UNA i grøn.

Som Grohe Essentials i krom. 

Væghængt som Groche Bau Ceramic.  

Firkantet spejl.

Indbygningsspot.

Vaskemaskine og tørretumbler som Electrolux.

Gulvvarme



TRAPPEOPGANG

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

Materialeliste

Elevator

Dørtelefon  

Trapper

Opgange

Belysning

2 elevatorer – én i hver gavl.

Som ASSA ABLOY Aptus.

Trapper og reposplader udføres i terrazzo. Gelænder udføres i stål og males hvid.

Opgange males hvid.

En kombination af vægmonteret og spots. 

BESKRIVELSE


