
Materialeliste

UDVENDIGT

INDVENDIGT

INSTALLATIONER

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Facade

Vinduer og døre

Tag

Postkasser

Terrasse

Fællesarealer

Parkering

Gulve

Vægge

Skabe

Træværk

Lofter

Døre

Elinstallationer

Varme

Facadebeklædningen er af grå mursten med indfarvet betonplader i bordeaux.

Vinduer som Unik Funkis i træ/alu hvor udvendig farve er antracit, grå og hvid farve indvendig.

Entredøre er som Raw. Udvendig farve er hvid.

Opgangsdøre er i træ/alu med glasfylding.

Tagpap, sort.

Postkasser i sort

Værn ved taghave udføres som sorte facadeplader.

Flisebelægning 50x50 cm. som gråbeton. 

Plantekasser og siddemøbler i træ/stål.

Der er fælleslokale, med mulighed for sociale arrangementer med tilhørende køkken 
og toilet, samt fælles terrasse på 2. sal.

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

Pergo Laminatgulv.

Der medfølger hvide skabe fra Svanekøkken.

Fodlister og gerigter/indfatninger males hvide.

Vægge spartles og males hvide.

Gipslofter og betonlofter spartlet og malet i hvid.

Loftshøjde 2,2 - 2,5 meter.

Glatte døre som Raw i hvid.

Hver bolig forsynes med HPFI relæ og gruppetavle. Målertavlen sidder i kælder.

Der er gulvvarme i hele boligen inkl. badeværelse.



KØKKEN

BAD OG TOILET

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Internet

Røgsensor

Teknikskab

Elementer

Hårde hvidevare

Emhætte

Amartur

Bagvæg

Fibernet, egen betaling.

Røgalarm som Siemens.

Se placering af teknikskab på plantegningen. 

Køkkenerne vil være hvide som Svanekøkken samt hvid laminat bordplade. 

LED Spot indbygget i overskabe.

Som Silverline udtræksemhætte.

Som Grohe armatur.

Bagvæg bagved køkkenet malet hvid. 

Kogeplade: Induktionskogeplade som Electrolux.

Køle-/fryseskab: Integreret køleskab som Electrolux.

Indbygningsovn med varmluft: Som Electrolux.

Opvaskemaskine: Integreret opvaskemaskine som Electrolux.

INSTALLATIONER BESKRIVELSE

Materialeliste

Fliser

Bordplade

Badeelement

Armatur

Toilet

Spejl

Belysning

Hårde hvidevare

Grå fliser på gulv. Hvide fliser i bruseniche fra gulv til loft. 

Komposit bordplade i hvid.

Som HTH i hvid.

Som Grohe Essentials.

Væghængt Som Duravit.

Firkantet spejl.

Indbygningsspot.

Kombi Vaske-/tørremaskine som Electrolux.



TRAPPEOPGANG/FÆLLESGANG

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

Gulv i fællesgange

Opgange

Belysning

1 elevator.

Som Fermax.

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

Klinker 60x60 cm i grå.

Opgange males hvid.

Vægmonteret lamper.

BESKRIVELSE


