Materialeliste
I Ovenvande lejlighederne er der tænkt
over hver detalje. Nedenfor finder du
en materialeliste, hvor de forskellige
materialer og produkter, der er benyttet
i lejlighederne, er beskrevet.

Eksteriør
Tag: Tagkonstruktion udføres som tagkassetter med tagpap uden lister.
Ydervægge: Facade udføres dels i massive
blødstrøgne teglsten, som Egernsund tegl
2.1.65 Antibes og dels af let beklædning
mod altaner, som Thermo Ask. Lister monteres vandret. Stern/murkrone inddækkes
i zink.
Vinduer og terrassedøre: Udføres i træ/alu.
Indvendigt i farve: Ral 9010/hvid), udvendig
i mørk nuance Ral 9011. Sålbænke udføres i
mørk skifer.

pleres og tilpasses eksisterende asfalt mod
ny. Belægning i gågade udføres med Søhusfliser. Belægning på terrasser udføres med
kvadratiske betonfliser. Belægning på torvet
udføres med chaussésten og afgrænses af
brosten. På torvet etableres plint i beton.
Facade komplettering: Hovedadgangsdør i
alu mørk Ral 9011. Glasoverdækning ved
indgangspartier.
Hegn og skur: Malerbehandlet træ i teak
farve. Grønt tag som mos-sedum.
Beplantning: Japansk Prydkirsebær,
Bærmispel, Gulbladet tretorn, Tretorn, Egetræ og bøgehæk jf. beplantningsplan.
Belysning: Pullert lamper langs stier og
Park lampe til gadebelysning i mørke nuancer og med LED.
Affaldshåndtering og postkasser: Der
opstilles udvendige affaldsstationer, som
nedgraves og med sortering til restaffald,
papir/pap og emballage. Postkasser som
MEFA 701 i sort.

Altaner og værn: Stålaltaner med glasværn
og gulv af fiberbeton. Underbeklædning
med fibercementplade. Altaner henholdsvis
5 og 7 m2(brutto) jf. lejlighedsplan. I stueetage gårdhaver/terrasser.

Parkering/cykelparkering: Der er fælles
parkering på terræn.

Tagterrasser: Indbygget tagterrasse på
10m2(brutto) ved lejlighed type A4. Vægge
med let beklædning, som Thermo Ask.
Lister monteres vandret. Glasværn. Gulv
med terrassebrædder.

Varme: Varmeforsyning er fjernvarme.
Der udføres gulvvarme i alle rum. Depot i
opgange med radiator.

Nedløb: Udføres i zink.
Belægning: Belægning på veje til parkering
udføres med asfalt og mod Søtoften sup-

Interiør

Ventilation og emhætte: Ventilation med
varmegenvinding. Emhætte med udtræk.
El og belysning: Elinstallation udføres iht.
Gældende regler og jf. El-tegninger.
Røgalarmer i hver lejlighed iht. Myndig-

hedskrav. Der monteres dørkaldeanlæg med
2 vejs kommunikation og med funktion til
åbning af hoveddør. Adgang ved hoveddør
til opgange med nøglebrik system.Telefon,
antenne, Internet(Fiber): Dette forberedes.
Lofter i lejligheder: Fuldspartlede betonlofter med synlige affasede samlinger
og nedsænkede gips lofter, primært i
badeværelser. Akustik gips loft i Penthouse
boliger, primært ved skrå lofter. Lofter
malerbehandles uden filt iht. MBK. beskrivelse, som følgende: Betonlofter MBK V 1182,
Betonloft bad MBK V 1136, Gips lofter MBK
V1228, Akustiklofter MBK V1204.
Belysning: Loftsbelysning i badeværelser
udføres med indbygningsspots.
Gulve: Trægulv udføres som Svømmende
14mm lamelplank EG natur eller lys eg, som
Tarkett EG Robust med dilatationsskinner
ved rumskift. Der monteres hvidmalede
fodlister. Gulv i badeværelser udføres med
grå klinker, som 30x30 Oxford 30G og med
skåret sokkelklinke. I depotrum udføres
gulv med støvbundet beton.
Vægge: Udføres generelt i porebeton og
ved skakte lukkes med gips. Vægge udføres
generelt med filt. Malerbehandles iht. MBK.
beskrivelse som følgende: Betonvægge B0
22 MBK V2294 med filt, Betonvægge B0 23
MBK V2272 med filt, Betonvægge i bad MBK
V2990 med filt, Gipsvægge MBK V1240 med
filt, Installationskasser/væg med fibergips
MBK V2674 med filt. Væg i bruseniche udføres med 10x30 hvide klinker.
Døre: Indvendige døre udføres i hvide glatte
celledøre og med greb som Randi Line Ø19
L-form. Der monteres hvidmalede gerigter.
Hvid massiv entrédør fra trappe til lejlighed.

Afløb: I bruseniche etableres gulvafløb som
et linjeafløb.
Køkken og teknikskab: Køkken fra Invita
med hvide glatte låger. Plan forsinket stålvask, Push funktion på låger og med stål
greb på køl/frys samt opvasker. Køkkenbordplade i hvid kompakt laminat med sort
kant. Teknikskab i entré med Invita hvide
glatte fronter og push funktion. Lejlighed
type D med skydelåger.
Bad inventar: Hvid håndvask i helstøbt
bordplade, Fronter på vaskeskab i hvid
glat, som køkken og med push funktion.
Væghængt toilet med indbygget cisterne,
som fabrikat Laufen.
Blandingsbatterier: I bad og køkken, som
fabrikat Grohe.
Hårde Hvidevare: Som Siemens. Integreret
køl/frys samt opvasker. Glaskeramisk kogesektion, Indbygningsovn, vaskemaskine og
kondenstørretumbler.
Trappeopgang: Trapper og repos i betonelementer med gelænder som Dalton type
X1(Sort ral 9011). Akustik felter under repos,
som Ecophon. I stueniveau etableres grå
klinker på gulv inkl. sokkelklinke.
Depotrum: 6 eller 7m2(brutto) depotrum til
hver lejlighed i opgange, dog lejlighed type
E med intern depotrum på 2 m2(netto). Stuelejligheder med 6m2(brutto) depotrum/skur
i terræn i forbindelse med egen gårdhave.
Forbehold for eventuel installation af
andre materialer /typer end ovennævnte,
såfremt det sker i minimum samme kvalitet
og stil, som anført ovenfor.

