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Visualisering
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Projekt: 

4 stk. et-plans boliger på hver 172 m² bolig og 39m² carport med red-

skabsskur. Udføres med rødt tegltag, sortmalet træbeklædning, og 

hvide træ/alu-vinduer.

Forbehold: 

Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i konstruktioner og ma-

terialevalg m.v. indtil kontraktunderskrift. Køber vil have mulighed 

for selv at være medbestemmende af indvendige materialevalg ved 

anviste leverandører, og dermed også have mulighed for evt. at vælge 

andre materialer/ behandlinger mod regulering af pris.

Pos. 1 Grundarealer: 

Parkeringspladser og stier udføres med herregårdssten.

Sti arealer m.m. udføres handicapvenlig, alt udføres på anerkendt un-

derlag.

Grund grubes.

Pos. 2 Fundament:

Fundament udføres med selvbærende fundamentplade på pæle iht. 

geoteknisk rapport. 

550 mm isolering med polystyren.

Pos. 4 Indvendig kloak:

Der udføres indvendig afl øb fra sanitære genstande, og gulvafl øb i 

vådrum.

Alt føres 0,5 m udenfor sokkel, og tilsluttes den udvendige kloak.

Pos. 5 Udvendig kloak:

Der udføres et komplet kloakeringsanlæg på ejendommen inkl. afvan-

ding af tag- og belægningsarealerne. 

Regn- og spildevandsledninger tilkobles det offentlige kloakanlæg.

Pos. 6 Terrænarbejdet:

Der laves terrasser ved hver bolig med herregårdssten iht. situation-

splan. 

Pos. 11 Klinker:

Entré, bryggers og badeværelse belægges med klinker til kr. 200 pr. 

m² inkl. moms. 

Klinker nedlægges parallelt med vægge. 

Køber kan vælge mellem fl ere alternative typer af klinker.

Pos. 12 Fliser:

Der monteres fl iser fra gulv til 2,40 m i bruseniche til kr. 200 pr. m² 

inkl. moms. Køber kan vælge mellem fl ere alternative typer af væg-

fl iser

Pos. 20 Ydervægskonstruktion:

Udv. beklædning i 22 x 125 mm sortmalet gran, vindtæt pap. 

45 x 290 mm stolpekonstruktion, 290 mm mineraluld dampspærre, 

45 x145 mm rigler med 145 mm isolering. 15 mm fi bergips.

Pos. 21 Skillevægge:

70 mm stolpekonstruktion med isolering og 15 mm fi bergips.

Pos. 31 Tagkonstruktion:

Rødt tegltag. Spær iht. norm, taglægter, undertag. 

390 mm mineraluld, dampspærre. 125 mm regel, 125 mm mineraluld,

Forskalling og 13 mm gips kort plank.

Tagrender og nedløb i stål/zink.

Pos. 39 Carport og redskabsrum:

Der etableres carport med redskabsrum.

Der opsættes postkasse, som påsættes husnr. 

Pos. 40 Døre og vinduer:

Døre og vinduer udføres i hvidt træ/alu, med lavenergi ruder.

Indvendige døre leveres som hvidmalede celledørplader med karm i 

fyr. Vinduesbundstykker udføres i hvidt laminat.

Pos. 45 Inventar:

Elementer leveres fra HTH i omfang som vist på tegninger. 

Lågefronter i køkken/bad/entre og teknikskab udføres i model Glat 

Hvid.

Bordplader udføres i køkken, som 30 mm laminat med aluforkant og 

underlimet vask.

Til bad leveres helstøbt hvid vaskebordplade i kunstmarmor og spejl.

Mod regulering af pris kan der valgfrit købes alternative.

Pos. 49 Gulvbelægning:

Hvor der ikke er klinkegulv nedlægges 14 mm lamelparket i ask.

Køber kan vælge mellem fl ere alternative typer af gulvbelægninger 

mod regulering af pris.

Materialebeskrivelse
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Pos. 50 El.-Installation:

El-installationen udføres som skjult installation. Der udføres komplet 

lysinstallation i samtlige rum med lampesteder, og et stik pr. 4 m² og 

tomrør for 3 stk. antenne og telefon.

På terrasse monteres der udvendig stik.

Der leveres og monteres følgende belysning (se www.Nordlux.dk og 

www.davidsuperlight.dk): 

Badeværelses- og bryggersloft

- model Nordlux Ancona Maxi - Plafond. Varenummer   

 25236132 

Lamper i køkkenloft 

- model Nordlux Kreon - 2 Kit Pendel. Varenummer 18263001 

Redskabsrum (indvendig)

- model Nordlux Sailor - Væg/loft. Varenummer 21301010 

Udvendig ved indgangsdør 

- model Nordlux Bowler - Væg galvaniseret stål.   

 Varenummer 28601131 inkl. Nordlux Navneplade Maxi  

 galvaniseret stål. Varenummer 21759931. 

Pos. 51. Hvidevarer:  

Hvidevarer leveres af hvidevareleverandøren og monteres/tilsluttes af 

elektrikeren  

- Indbygningsovn Siemens.

- Glaskeramisk kogesektion Siemens, rustfri stål ramme.

- køle/fryseskab Siemens.

- Opvaskemaskine Siemens.

- Udtræksemhætte Siemens, sølvmetallic.

Eventuelle udgåede modeller erstattes at tilsvarende.

Andre typer kan leveres mod merpris.

Pos. 60 Varmeanlæg:

Der etableres tilslutning til offentligt naturgas med eget fyr.

Varmtvandsinstallationer afsluttes i teknikskab ved varmeaggregat.

Gulvvarme i hele huse, med trådløse følere. 

Pos. 61 Vand og Sanitet:

Der etableres tilslutning til offentligt vandforsyningsnet efter gæl-

dende normer og regler. 

Der leveres og monteres følgende sanitet:

- Ifø vandbesparende kloset.

- Vaske i køkken og bad leveres af Inventar leverandør, men  

 tilkobles af VVS. 

- Blandingsbatteri til håndvask i bad, i krom.

- Blandingsbatteri til køkken/bryggers, i krom

- Termostatisk blandingsbatteri i bruseniche i krom til bruser.

- Installation til vaske- og opvaskemaskine. 

- Badeværelsestilbehør så som spejl, toiletpapirholder, kroge  

 m.m.

Gennemstrømsvandvarmer. 

Udvendig frostfri vandhane ud for teknikskab. 

Pos. 70 Malerarbejde:

Alt udvendig træværk behandles 2 gange med træbeskyttelse i sort-

farve. 

Indvendigt træværk som ikke er leveret fabriksmalet behandles for 

knastudslag, og gives 2 gange hvid maling som glans 20. 

På indvendige vægge, hvor der ikke er monteret fl iser og skabe op-

sættes glasvæv, som malerbehandles i hvid.


