Forenklet byggebeskrivelse og generell informasjon
UTFØRELSE: Leveranse ihht. TEK 2010
TOLERANSER. Arbeider / leveranser ihht. NS 3420 normal
utførelse

KJØKKEN
Type Shaker fra Strai Kjøkken eller tilsvarende. Alle hvitevarer leveres integrert, og er inkludert i leveransen.

UTVENDIGE / BÆRENDE KONSTRUKSJONER

BAD / VASKEROM
Gulv og vegger flislegges. Det leveres innredning og sanitærinstallasjoner av god kvalitet.
Varmekabler i gulv. Hvitevarer er ikke inkludert. Det kan
kun benyttes kondenstørketrommel.

YTTERTAK
Tekkes med asfalt takpapp, folie eller tilsvarende.
FASADER
Det er valgt materialer som trenger minimalt med vedlikehold. Fasadene består av plater med luftet pussystem,
behandlet tre, betong, beslag, stål / aluminium og glass.
Hvit farge på fasadeplater. Rekkverk i hht. arkitektens
tegninger.
VINDUER/SKYVEDØRER
Vinduer og terrassedører leveres tilnærmet vedlikeholdsfrie, som fabrikkmalte eller som PVC vinduer.
		
BALKONGER
Gulv i sklisikker betong. Rekkverk i aluminium og herdet
glass. Innslag av tre etter arkitektens anvisning.
BÆRING
Byggets bærende konstruksjon består i hovedsak av stål,
tre, betong og betongelementer.

FELLESAREALER
TRAPPEROM
Utføres med sklisikker betong i trapp og fliser i grått på
trapperepo.
HEISHUS
Vegger i betong som sparkles og hvitmales.
Tak i betong som sparkles og hvitmales eller nedforet
platehimling. Det installeres personheis ihht. forskrifter i
trapperom / heishus.
PARKERINGSKJELLER
Gulvet utføres i støvbundet betong eller asfalt. Oppmerkede P – plasser. 1 p-plass til hver leilighet inkl. i prisen.
Vegger og tak utføres i betong / betongelementer. Det avklares i detaljprosjekteringen om isolasjonsplater
skal benyttes i parkeringskjellerens tak.

GARDEROBER
Det leveres skyvedørsgarderober ihht. tegninger til alle
leilighetene.
GULV
Flislagt entre med varmekabler. Flislagt bad med varmekabler. 3-stavs eikeparkett i gang, soverom, kjøkken og stue.
LISTVERK
Det leveres fotlister av eik. Øvrig listverk i slett utførelse,
hvitmalt fra fabrikk.
OPPVARMING
Gulvvarme i entre, bad / WC / vaskerom. Luft-til-vann felles varmepumpeanlegg med varme fra radiator i kjøkken,
stue og gang.
VENTILASJON
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i alle leiligheter.
VARMTVANN
Alle leiligheter får egen 200 liters bereder. Plasseres ihht.
tegning.
TV / DATA / TELE
Det leveres opplegg for dette til hver leilighet. 2 stk uttak
for TV og 1 stk. uttak for Data / Tele til hver leilighet.
ELEKTRISK ANLEGG
Eget sikringskap og individuell avregning av strømforbruk
for hver leilighet.
Strømforbruk i alle fellesarealer fordeles på leilighetene i
hht. eierbrøk.

ØVRIG INFORMASJON
UTOMHUSANLEGG
Asplan Viak AS utarbeider utomhusplanen for prosjektet.
Det blir opparbeidet parkmessig med grønt, fast dekke og
gjesteparkering. Lekearealer ihht. reguleringsplanen for
området.

LEILIGHETER, SE OGSÅ ROMSKJEMA
HIMLING
Takhøyde i oppholdsrom vil i hovedsak være mellom
240cm og 260cm. Himlingen utføres i sparklet og hvitmalt
betong med synlige v – fuger, eller nedforet gipshimling.
Etg. skillere ihht. krav.
Nødvendige tekniske installasjoner kan medføre nedforinger som gir lavere takhøyde på mindre arealer. Det må
også påregnes enkelte innboksinger av kanaler i tak.
VEGGER
Innvendige vegger i leilighetene sparkles og males i hvit
utførelse. Leilighetsskillevegger utføres ihht. krav.
DØRER
Inngangsdøren og innvendige dører til hver leilighet leveres malt fra fabrikk ihht. arkitektens beskrivelse.

DETALJPROSJEKTERING
Det presiseres at detaljprosjekteringen ikke er ferdigstilt,
og endringer som ikke vesentlig endrer kvaliteter på bygget som helhet, både utvendig og innvendig, må påregnes.
BYGGETID
Forutsatt nødvendige offentlige godkjenninger innen gitt
tidsramme, vil bygget påbegynnes i løpet av
2015 og leiligheter være innflytningsklare 2. halvår 2016.
Forutsettes nødvendig forhåndssalg.
BRANNVARSLING
Røykvarslere ihht. krav i leiligheter og fellesarealer. Endelig plassering detaljprosjekteres.
SALGSMATERIELL
Alt salgsmateriell tilhører Skifjell Invest AS og Sørmegleren AS og kan under ingen omstendighet benyttes av
andre uten samtykke fra både Skifjell Invest AS og Sørmegleren AS.

