Materialeliste
UDVENDIGT
Ydermur m.v.

Ydermure udføres som teglvægge, filset i indfarvet hvid mørtel. Facader på penthouse
lejlighederne beklædes med eternit i hvid

Tag

Build up med tagpap

Vinduer og døre

Vinduer og yderdøre udføres med kampprofiler af træ/alu. og lavenergiglas som fab. Cetonia vinduer

Altaner

Altaner opbygges som galvaniseret stålkonstruktion med hårdttræsgulv. Altanværn udføres
i galvaniseret stål. Den nederste del, samt undersiden af altanerne, beklædes med eternit

Terrasser

Terrassegulv udføres som hårdtræsgulve. Der plantes bøgehæk omkring terrassen

Tagterrasser

Tagterrasser opbygges som galvaniseret stålkonstruktion med hårdtræsgulv. Altanværn
udføres i galvaniseret stål. Den nederste del udfyldes med glas. Der etableres 1 stikkontakt
på hver tagterrasse

Sålbænke

Sålbænke udføres i skifer

Adgangsveje

Adgangsveje belægges med betonfliser i grå og sort

Parkering

Der opføres i alt 44 afmærkede P-pladser i P-kælder, heraf 2 handicappladser. Endvidere 6
gæste P-pladser på terræn, heraf 1 handicap P-plads.

FÆLLESAREALER
Gulve og trapper

Gulve og trapper udføres som hvid slebet og poleret terrasso

Værn på trapper

Værn på trapper udføres som hvidmalet stål

Vægge

Tunge vægge udføres som teglvægge, som filses i indfarvet hvid mørtel. Lette vægge udføres som gipsvægge og porrebeton, som spartles og hvidmales

Døre

Døre monteres som hvide og glatte i fab. Jeld Wen-Sweddoor

Lofter

Lofter udføres som dækelementer som spartles og males samt troldtex plader

Elevatorer

Elevatorkabinen udføres i børstet, rustfrit stål med spejl og gulvbelægning som sort skridsikker gummibelægning

Postkassesystem

Postkassesystem opsættes i stueetagen ved indgangsdør

Depotrum

1 depotrum på ca. 3 kvm. pr. lejlighed i kælderplan. Vægge omkring depotrum udføres som
trådgitter

Materialeliste
INDVENDIGT
Indvendige vægge

Bærende vægge udføres i beton som spartles, beklædes med filt og hvidmales. Lette vægge
udføres i gips og porrebeton som spartles, beklædes med filt og hvidmales. Vægge omkring
toiletkerne udføres som multiblokke og porrebeton som spartles, beklædes med filt og
hvidmales.

Døre

Døre monteres som hvide og glatte i fab. Jeld Wen-Swedoor med rustfrie dørgreb som dline fra Carl F

Lofter

Lofter udføres i betonelementer som hvidmales

Gulve

Gulve udføres i stavlagt hvidlakeret lyst træ. Hvidlakede fodlister

Garderobe

Garderobeskabe fra HTH 2500 Dekor glat hvid. Hvidlakeret skab med greb i aluminium,
på hvid sokkel. Indrettet med hylder og bøjlestænger.

Opvarmning

Ejendommen forsynes med naturgasfyr. Der udføres gulvvarme i samtlige rum

Bredbånd, TV & telefoni

Der etableres 1 stk. udtag for bredbånd, TV og telefoni

KØKKEN
Elementer

HTH 4000 - dekor hvid højglans, med hvide højglans sokler. Stålgreb

Bordplade

Hvid laminat

Vask

Underlimet Intra Frame FR 520 stålvask

Hvidevarer

Glaskeramisk kogesektion
Indbygningsovn
Udtræksemhætte
Køle/fryseskab
Opvaskemaskine
Alle hvidevarer fra Siemens

BADEVÆRELSE
Elementer

HTH 1000 - Hacienda

Bordplade

Hvid kunst marmor

Vægge i bruseniche

10X300X300 keramiske klinker

Gulvklinker

10X300X300 keramiske klinker

Hvidevarer

Vaskemaskine - Siemens
Tørretumbler - Siemens
(i visse lejlighedstyper er hvidevarerne placeret i bryggers)

