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  ROM GULV 
 

VEGG HIMMLING ELEKTRO 
 

SANITÆR VENT INNREDNING 

GANG 120x120 fliser I 
grå utførelse. 

Slettpanel furu, 
1 strøk farge 
Aunehaugen 

Takpanel, farge 
Auenhaugen 

Se eget punktskjema    

KJØKKEN 1-Stavs 
parkettgulv 

Slettpanel furu, 
1 strøk farge 
Aunehaugen 

Takpanel, farge 
Auenhaugen 

Se eget punktskjema 
samt kjøkkentegninger 

Ettgreps 
blandebatteri 

 

Kjøkken
-vifte 

Kvalitetskjøkken fra 
Aubo/Strai  e.l, 

hvitevarer kommer i 
tillegg.  

STUE 1-Stavs 
parkettgulv 

Slettpanel furu, 
1 strøk farge 
Aunehaugen 

Takpanel, farge  
Auenhaugen 

Se eget punktskjema    

SOVEROM  
1 /2 / 3 

1-Stavs 
laminatgulv xl 

Slettpanel furu, 
1 strøk farge 
Aunehaugen 

Takpanel, farge 
Auenhaugen 

Se eget punktskjema    

BAD      90x90cm fliser 9ox240cm fliser i 
dusjsone 

 

1 strøk farge 
Aunehaugen  

Takpanel, farge 
Auenhaugen 

Se eget punktskjema Ettgreps blandebatteri, 
nedfelt vask, toalett, 

dusjhjørne 

Avtrekk Grå Line servantmøbel 
100cm m/speil e.l  

 

TERRASSE,  
1. ETG 

Overbygget 
veranda.  

Terrassebord i 
impregnert 

trevirke. 

      

       Boder Betong Uisolert Panel Se punktskjema    
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Vinduer og dører: Blir levert med mørke rammer og karmer i fargen dempet sort NCS S8500-N. 

 

Terrassedører: Lik fargeskala som vinduer. Dempet sort NCS S8500-N . 

 

Elektrisk anlegg: Skjult anlegg. Sikringsskap med automatsikringer blir plassert i bod. Brann-/ røykvarsler i hht dagens krav. Kjøpere må selv bestille og 

bekoste abonnement på bredbåndstelefoni. Forbereder med uttak for fiber som vil ligge klart i vegg bak tv. Kjøper må selv bestille og bekoste 

fibertilknytning. Tilkoblingsavgift er p.t kr. 7 900,-.  

 

Takhøyde: Generell takhøyde er 2,4 m. Det tas forbehold om endringer i detaljprosjektering. Det er lokal nedforing i bl.a. kjøkken og bad for tekniske 

føringer. I 2 Etg vil det bli røstet skrå himling, med takhøyde opp til ca. 3,10-3,20 m.  

 

Garderobeskap: Skap på tegninger er kun ment som illustrasjon. Skap kan leveres og monteres mot pristillegg. 

 

Lister: Blir levert i samme farge som panel. Alle lister får synlige spikerhull. 

 

Tilvalg:  

- Kjøkken: 3  fargevalg (Standard farge er dempet sort)  

- Gulv       : 3 fargevalg  

- Panel     : 3 fargevalg  

- Isolering av bod, med rupanel –kr. 20 000,- per bod.  

- Ekstra toalett i 1. etg – kr. 20 000,-.  

 


