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EKSTERIØR    
Facader:    

 
Facader  
  
  
  

Facader er opmuret i blødstrøgne teglsten fra Egernsund. 
Carport findes til hver bolig. 
Miljø station findes til hver bolig til postkasse og affald / papir.  

Vinduer – terrassedøre - 
facadedør  
  
  

Træ-alu vinduer og -terrassedøre  
Facade pladedør. 
Alle i mærket Hvidbjerg Vinduet. 

Greb  Dørgreb m.v. er af rustfri stål.  

Udv. belysning / EL:    

Lamper og stikkontakter  
  
  
   

Der er monteret lampe på facade ved indgangsdør, samt 4 spots m/sensor i carport loft og 1 
lampe i redskabsrum. 
Alle lamper er LED. 
 
1 stk. udvendig stikkontakt samt 1 stk. i redskabsrum.   

Udv. belægninger:    

Flisebelægninger  
  

Indkørsel, carport og terrasser er belagt med 30 x 60 cm grå betonfliser. 
  

Græs  
  

Arealer der ikke er belagt med fliser er tilplantet med græs.  
  

Beplantning  
  

Der tilplantes med bøgehæk i skel.  
  

Andet:    

Postkasser  
  
  

Hver bolig har en postkasse i sort af mærket Mefa Quartz 865  
(postkasse opsættes på ”miljøstation”)  
  

Husnummerskilt  
  

Husnummerskilt er i galvaniseret stål.  
  

Låsesystem  
  

Låsesystem m/ 3 nøgler, kodes så nøgle passer til hoveddør, skur samt postkasse.  
  

  
INTERIØR  
Overflader:    

Loft i bolig  
  
  

Gipslofter i kort plank, malet i lyse / hvide farver. 
Loft i stue er gipsloft med akustikfelter. 
  

 
Vægge i opholdsrum  
  

Indvendige vægge er beklædt med filt og malet i lyse / hvide farver.  

 
Vægge i vådrum  
  

 
Vægge er malerbehandlet med vådrumsmaling i lyse / hvide farver. 
  

Vægge i bruseniche  
  

 
Vægflader er ført til loft i brusenicher og beklædt med fliser i størrelse  
30 x 60 cm med grå overflade. 
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Gulve:    

Gulve  
 
Trægulve er 14 mm parket Tarkett Shade EG R Cream White XT stav i alle opholdsrum. 
  

 
Klinkegulve  
 
 
  

I køkken, bryggers og badeværelser er gulvene belagt med grå klinker i størrelse 30 x 60 cm.  
 
Gulvafløb i badeværelser er UNIDRAIN.   

Indvendige døre og lister:    

Indvendige døre  
  
  
  
  

Indvendige døre er glatte, massive dørplader i mærket Swedoor. 
Greb og dørstoppere er i rustfri stål 
  
Der er ingen dørtrin – men i stedet en liste af rustfri stål.  
  

Inventar/hvidevarer:    

Køkken  
   

Køkkeninventar er af mærket Invita med hvidmalede låger i model Athena Highline. 
Bordpladen er i 20 mm højtrykslaminat. 
  

Bad  
  
  
  

Badinventar er af mærket Invita i model Hvid Una med push funktion. 
Bordpladen er en hvid helstøbt kunstmarmorplade monteret på skabsarrangement. 
Over håndvaske / bordarrangementer er monteret spejl i bredde 80 el.120 cm (som 
skabsarrangementet).  
   

Bryggers, garderobe og 
soveværelse 
  

 
Inventar i mærket Invita Hvid Una med push-funktion. 
 
I soveværelse er skabe monteret med skydelåger fra Invita Plus 1 Dekor i hvid med silverramme.  

Hårde hvidevarer:    

Hårde hvidevarer  
  
  
   

 
Boligen er udstyret med pyrolyse Ovn, induktion kogeplade, opvaskemaskine samt køleskab.  
Køle/fryseskab samt opvaskemaskine er begge som indbygget. 
Emhætte er model Silverline SM1144 Azur  
  

 
Ventilation  

Dantherm ventilationsanlæg.  

Armaturer og sanitet:    

 
Armaturer  
  
  
  
  

I køkken, toilet og baderum er armaturer incl. brusehoved og stænger m.v. i mærket Hansgrohe 
(1 grebs)  
  
Der forefindes 1 stk. udvendig vandhane ud for teknikskab.  
  

 
Vaske  
  

Underlimet køkkenvask i rustfristål.  
I badeværelser er vasken integreret i helstøbte bordplader.   

Sanitet  
  

Hængetoiletter fra Laufen i hvid, med hvide softluk toiletsæder. 
  

Garniturer  
  

3 stk. kroge og 1 toiletpapirholder pr. badeværelse. 
  

Varme Gulvvarme i alle rum, med trådløse følere i mærket Danfoss Icon 
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Belysning o. lign.    

Indbygningsspot og lamper  
  
  
 
  

 
4 indbygningsspot i badeværelse. 
3 indbygningsspot i gæstetoilet. 
3 indbygningsspot i entre. 
Under overskabe i køkken er monteret spots. 
  
Alle lamper og spots er i LED. 
 
  

Stikkontakter m.v.  
  
  
  

Type af stikkontakter mv. i fabrikat fra Lauritz Knudsen, FUGA hvid softline.  
  
1 stk. TV-stik i hvert opholdsrum og 1 stk. internetstik i teknikskab.  
1 stk. udvendig stikkontakt på terrasse. 
  

Div.    

Forsyning  
  
  
  
  
  
  
  

Forsyningsoplysninger:  
Vand – vandtilslutning fra vandværk.  
Varme – fjernvarme (gulvvarmeinstallation)  
Kloak – offentlig/fælles kloak  
El – tilsluttet el-nettet  
TLF – intet.  
TV/Internet, Stofa kobber, samt fiber 
  

 


