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UTVENDIG
Vinduer

H-vindu, sikkerhetsvindu. Toppsving og fastkarm. Energiglass med argon gassfylling.
Vacumimpregnert og laminert karm og ramme.
Leveres med valgfri sorte eller hvite utvendige beslag over/under vinduer og dører.

Ytterdør

Valgfri hvit Swedoor Omega M71, PI M77 eller Baltic U68.
Som Bi-inngangsdør leveres hvit Barents fra Swedoor.

Taktekke

Sort eller rød rustikk takstein fra Lafarge Roofing, Zanda.
Decra kan benyttes når transport og beliggenhet tilsier dette.

Kledning

Valgfri 19x148 eller 19x173 dobbelfals.
Ved inntegnet stående kledning leveres samme type dobbelfals, med rettkant.

Yttervegg

250mm yttervegg. 200mm + 50mm isolasjon utlekting innv.for å redusere luftlekkasjer.

Takrenner

Valgfri sorte eller hvite takrenner og takfotbeslag, i metall.

Garasjeport

Leddheis port i furu/gran.

INNVENDIG
Vegger

Det leveres gipsplater til alle vegger, to lag gips på alle bad. Metallbeslag leveres til alle
utvendige hjørner. Det leveres også isolasjon til alle innvendige vegger.

Himlinger

Det leveres gipsplater til alle himlinger.

Innv. dører

Valgfri Swedoor type 96/03 Hvit, 150/03 Ubehandlet eller 200 Hvit.
Type 200 Hvit leveres med hvitmalte karmer.

Belistning

Valgfri profilert eller glatt listverk.
Det leveres karmlister, taklister og gulvlister til alle trevegger.

Ventilasjon/
Støvsuger

Det leveres mekanisk ventilasjonsanlegg.
Det leveres rørpakke til sentralstøvsuger.

Trapper

Det leveres innvendige trapper til alle innredde etasjer. Trappa med hvitgrunnet vanger og
gelender/rekkverk. Trinn leverers eik tonet.. Type Fauna fra Stryntrappa el. tilsvarende.

Kjøkken

Det leveres kvalitetsinnredning fra BIGA, inkludert ventilator. Det foreligger egne
kjøkkentegninger til hver hustype. Kjøkken inngår også til Bi-leilighet.

Bad

Det leveres baderomsinnredning fra DAN bad. Innredningen inneholder bl.a heldekkende
servant, speil og lampetter. Dette leveres til Hoved-leilighet og til Bi-leilighet.

Diverse

Vi har også store tilvalgsmuligheter fra våre solide leverandørers sortiment. Blant disse nevnes:
H-vindu, Swedoor, LiGa, Lafarge Roofing, Icopal, Glava, Beam, Hagen Treindustri og BIGA.
Alle boligene kan leveres med ”Energipakke” mot tillegg i pris.
Vi viser ellers til vår standard beskrivelse.

