
 

Ventilation: Mekanisk udsugning fra bad Bordplader i Hvid staron (som Corian) 

og integreret emhætte i køkken. med Blanco Dana, køkkenvask 
underlimet. 

El og belysning: Hver bolig forsynes med Armaturer: Som Børma. 

HPFI-tavle. Der placeres udtag til 

belysning ved væg under loft i alle rum. 

 

 
UDVENDIG 

Tag: Mansardtag beklædt med falset zink. 

Facader: Facader med tegl der varieres 

med felter med cedertræ ind mod gården. 

Altaner: Galvaniseret stålkonstruktion 

med cedertræ, glasværn med hårdt-

træshåndliste. 

Terrasse: Flisebelægning i grå betonfliser. 

Gårdmiljø: Flisebelægning i hvide beton-

fliser og græs. 

INDVENDIG 

Døre/Vinduer: Alle døre og vinduespartier 

er udført som træ/alu. 

Gulve: Gulve i opholdsrum og køkkener er 

massive hvidpigmenteret ege trægulve. 

Vægge: Gipsvægge i opholdsrum er 

malerbehandlet glasfilt. Betonvægge 

fuldspartles og males. 

Lofter: Lofter i opholdsrum er spartlede og 

malerbehandlede faste gipslofter. På 

badeværelser er der nedhængte gipslofter. 

Døre: Hvidmalede med stålgreb. Døre er 

uden bundstykker. 

Fodlister og gerikter: Hvidmalet træ. 

Varmeanlæg: Varmeforsyningen sker via 

fjernvarme. Der udføres lavkonvektorer 

foran vinduespartier til gulv, øvrige 

radiatorer er pladeradiatorer. Der er 

gulwarme på badeværelse. 

Telefon, antenne mv.: Der etableres 

telefon-og bredbåndsstik samt radio og 

tv-stik i stue. Radio- og tv-stik er 

forberedt i værelserne. 

Inventar: Garderobeskabe som HTH glat 

hvid. 

BADEVÆRELSE/TOILET 

Gulve: Fliser i format 15 x 15 cm. 

Der afsluttes med sokkelklinke. 

Vægge: Bruseniche udføres med klinker 

i format 15 x 15 cm. Øvrige vægge 

hvid-males. 

Inventar på badeværelset: Kuma 

badevaskeplade, terrazzo. 

Underskabe som HTH glat hvid. 

Armaturer: Som Børma. 

KØKKEN 

Elementer: Alle skabe i HTH Straight 

hvid(KG) med hvidlakerede frisider. 

Sokkel er udført i alulook. 

HVIDEVARER 

SIEMENS: 

 Vaskemaskine, 

type WM12E161SN, hvid 

 Kondenstørretumbler, 

type WT44E101SK 

 Glaskeramisk kogeplade 

type ET715501 

 Indbygningsovn, type 

HB200512S, Stål 

 Køle-/fryseskab, 

type KI38VA50, Integrerbar 

 Opvaskemaskine, 

type SE85M352EU, Integrerbar 

 Væghængt Thermex-emhætte, 

type central 1021 

Der tages forbehold for trykfejl og 

ændringer i bilag. 

 

 

 

Udlejes gennem CEJ Ejendomsadministration, tlf: 33 33 82 82                                    


