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ROM GULV 

 

VEGG HIMMLIN

G 

ELEKTRO 

 

SANITÆR VENT INNREDNING 

GANG Herdet 

tregulv Eik 
Furupanel beiset i 

fargen Sjøsand 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

   

Bod Herdet 

tregulv Eik 

Furupanel beiset i 

fargen Sjøsand 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen” 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

Varmtvanns-bereder  

 

  

KJØKKEN 
Herdet 

tregulv Eik 

Furupanel beiset i 

fargen Sjøsand. Deler av 

vegg gipset og malt i 

fargen «Smoth Withe» 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

Ettgreps 

Blandebatteri i  

sort farge 

 

Kjøkken-

vifte 

Kvalitetskjøkken m/ 

integrerte hvitevarer. 

Kjøkken levert fra 

Studio Signdal 

 

STUE  

Herdet 

tregulv Eik 

Furupanel beiset i 

fargen Sjøsand. Deler av 

vegg gipset og malt i 

fargen «Smoth Withe» 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

 Tillufts- 

ventil 

 

SOVEROM  

 

 

Herdet 

tregulv Eik 

Vegger gipset og malt . 

Panel på vegg ved 

sengegavel 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

 Tillufts- 

ventil 

 

BAD  Flislagt bad 

med farge 

grå/svart 

Flislagt bad med 

mebran. Farge 

grå/svart. 

Gipset himling 

malt i fargen 

”Washed linen 

Normalt utstyrt elektro 

med kontakt, bryter og 

takbelysning/spotter, i 

sort utførelse 

Dusjnisje med 

glassvegg 

Bad leveres med 

veggmontert toalett.  

Avtrekk Benkeplate med 

nedfelt vask. Skap 

under servant. Plass 

for vaskemaskin 

under benk evt. felles 

vaskeri. Egen 

vannmåler. 
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TERRASSE/ 

Balkong 

Terrassegulv       

UTEBOD 

på ca. 4,7 kvm 

 Ubehandlet plater eller 

lignende 

Ubehandlet 

plater eller 

lignende  

Et takpunkt og en 

stikkontakt.  

   

 

Korridor/inngang: Det leveres med sklisikkert teppe som også er lett å rengjøre. 

 

Oppvarming: Alle leiligheter leveres med gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og bod. Det leveres varmestyring som kan styres fra telefon/App. 

 

Terrassedører/vindu/innerdører:  Terrassedør og vinduer leveres i fargen grå/sort. Innerdører leveres i hvit utførelse.  

 

Elektrisk anlegg:  Skjult anlegg med unntak av installasjon ved lyd-, betongvegger og himlinger. Sikringsskap med automatsikringer blir plassert i bod. Brann-

/ røykvarsler i alle enheter i hht. forskrifter. Kjøpere må selv bestille og bekoste abonnement på fiber. Forbereder med uttak for kabel-TV og bredbånd. 

Kabel-TV. 

 

Ventilasjonssystem:  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning med lokalt aggregat pr. leilighet.  

 

Leilighetsskillevegg:   Betong/leca/lydblokk.  

 

Garderobeskap: Skap på tegninger er kun ment som illustrasjon. Det leveres 1 meter skap pr. sengeplass.  

 

Lister:  Alle lister får synlige spikerhull. 


