Udstyrs liste for rækkehuse, Kregme Frederiksværk.

Udvendigt

Standard

Valgmuligheder

Arkitektur

Ingen

Tagsten

25 graders taghældning med sadeltag og murede gavle uden udhæng.
Der udføres fremspring ”gesims” til tagrende.
Monier B&C beton i sort

Skalmur

Opføres i blødstrøgne mursten model W445 Hvede fra Wienerberger

Ingen

Vinduer og døre

Rationel Aura + Premium træ/alu i farven 2100 sable udvendigt og hvid Ral
9010 indvendigt. Der etableres satinglas på badeværelser.

Ingen

Sålbænke

Der afsluttes med skifersålbænke

Ingen

Tagrender

Tagrender udføres som Rheinzink model 333 Zink i kvartrund
arkitekttagrende med limede samlinger.

Ingen

Udvendigt Vand

Der etableres 1 stk. udvendig vandhane. Placeres jf. tegning.

Ingen

El

Der monteres 2 stk. udvendig lampe i model Scorpius Maxi sort

Ja

Carport

Carport er ikke med i projektet, men kan tilkøbes. Hvis køber vælger egen
carportløsning, skal denne opføres jf. Bernt Nielsens anvisninger.
Der etableres udvendig belægning i 40*40*5cm grå flise jf. tegning.

ja

Ingen

Energi

Der etableres græsanlæg jf. tegning. Græs udføres som sået. Eventuel
eftersåning påhviler køber.
Der plantes hæk i skel mod nabo og vej. Hæk udføres i liguster 30/50 cm.
Vedligeholdelse påhviler køber. Der gives ikke grogaranti.
Husene udføres med gasinstallation og opføres jf. BR18

Postkasse

Det påhviler køber at etablere postkasse

Ingen

Udv. Belægning
Haveanlæg

Ingen

Ingen

Ingen
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Indvendigt

Standard

Valgmuligheder

Indretning

Det er ikke muligt at ændre på indretning af husene

Ingen

Lofter

Husene udføres som standard med lige lofter og rumhøjde på ca. 243 cm

Nej

Gulve, stue,
værelser.

Der etableres trægulve i 3 valgmuligheder fra Tarkett 3 stavs parket.

Der kan evt.
tilkøbes trægulve i
andre varianter fra
vores showroom.

Eg Hvid matlak 7870030
Eg Natur matlak 7869017
Ask Hvid matlak 7964006
Gulve køkken
og bryggers

Der etableres klinker i køkken, bad og bryggers. Flere valgmuligheder,
herunder Arkim Micron 30*30cm. I flere farver.

Vægge

Vægge beklædes med glasfilt og malerbehandles i hvid

Der kan evt.
vælges/tilkøbes
andre varianter af
gulvklinker fra vores
showroom
Ingen

Lofter

2 lag gips, spartlet og malerbehandlet i hvid

Ingen

Vindueskarme

Vindueskarme udføres som spartlet og malet

Ingen

El

Udføres i henhold til stærkstrømsreglementet. Der medfølger 10 stk. led
spot til fri placering.
Der monteres yderligere 2 stk. tv samt 2 stk. datastik.

Der kan tilkøbes
individuelle elløsninger.

Indvendigt

Standard

Valgmuligheder

Inventar

Der er i prisen afsat 65.000 kr. til skabsinventar. Placering af inventar ligger
fast. Der kan tilkøbes andre lågetyper. Disse faktureres til Vejl. Udsalgspris
fra HTH.

ja

Sanitet

Der leveres væghængt toilet med synlig cisterne til toilet. I det afsatte beløb
til HTH indgår porcelænsvask til badeværelser samt stålvask til bryggers og
køkken.

Der kan vælges
andre vaske.

Indvendige døre

Swedoor 200 Easy Celledør, glat hvidmalet. Døren monteres med stålgreb
fra Ruko Scanflex.

Ingen.

Hvidevarer

Der leveres og monteres hvidevarer jf. vedlagt liste.
Såfremt køber selv vælger at levere hvidevarer, da vil fradragsprisen
andrage 15.000 kr. Køber monterer selv egne leveret hvidevarer. Efter
indflytning.

ja

Ventilation

Nilan Compakt S ventilation og varmepumpe til varmt vand.

Ingen
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