
Næs Å Bakken 

Materialebeskrivelse 

Tag: 

På husets tag lægges B&C Danflock betontagsten i far-

ven sort Classic.  

Betontagsten har en utrolig slidstærk overflade og en 

meget lang levetid.  

Facader: 

Facader opmures traditionelt i teglsten, som derefter fil-

tes lyse. Under udhæng i gavlspidser suppleres facaden 

med et bånd af antracitgrå facadeplader samt træ be-

klædning på klink. 

Tagrender og nedløbsrør: 

Tagrender og nedløbsrør udføres i zink. 
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Udenoms arealer: 

På forsiden af huset etableres en flisegang og på bagsi-

den af huset etableres 10 m2 terrasse.  

Flisegang og terrasse belægges med bondesten fra IBF. 

Bondestenen har et tidløst design og kræver næsten in-

gen vedligehold.  

Der etableres bøgehæk i højden 60/80 i skel til naboer 

på begge sider af huset. Øvrige udvendige arealer tilsås  

med græs.  

Vinduer og døre: 

Vinduer og døre er af typen træ/alu som Outline. 

Træ/alu døre og vinduer er en energivenlig løsning. De 

er samtidig utrolig modstandsdygtige overfor al slags vejr 

og kræver en minimal vedligeholdelse.  

Dørgreb er af stål.  

Varme og Ventilation: 

Boligen opvarmes med en luft/vand varmeunit, type Mit-
subishi Ecodan Silent 

Der etableres gulvvarme i alle opholdsrum.  

Boligen ventileres med et Danfoss V1.60 balanceret ven-
tilationssystem med integreret genvinding.  

 

 

 

Gulve: 

I stue, køkken og værelser udføres gulvene i 14 mm. 

hvidlakeret ask fra Moland.  

Gulvet er slidstærkt og nemt at holde.  
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Klinker: 

Der lægges klinker på gulvet i bryggers samt på  

gulvet og i brusenichen på badeværelser. 

Klinken er af typen Marte Bronzetto 30x30 cm. 

Der kan vælges frit imellem flere klinker i samme serie.  

 

Malerbehandling: 

Vægge fuldspartles til glat overflade og males hvide.  

I køkken og bad males med glans 20 og på øvrige væg-

ge males med glans 7. 

 

Køkken/Bryggers: 

Køkken- og bryggerselementer leveres fra HTH med en 

slidstærk og tidløs låge af typen Dekor glat hvid med 

highend greb.  

Alle skuffer monteres med softluk, og overskabene har 

clickpuch. 

Bordpladen er en 30 mm. laminatplade.  

Vasken er en underlimet vask af typen Franke RBP 

400C . 

Lofter: 

På lofter monteres fast gipslofter som spartles 

og males til glat hvid overflade. 
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Kogeplade: 

Keramisk kogeplade af typen Electrolux model HOI620S 

Køkken-/bryggersbatteri: 

Damixa Pine køkkenbatteri m/svingtud  

Indbygningsovn: 

Electrolux, model EKB101X 

Opvaskemaskine: 

Elektrolux, model EEA17200L 
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Køle-/fryseskab: 

Electrolux, model LNT3LF18S 

 

Vaskemaskine: 

Electrolux, model EW6F5247G1  

 

Tørretumbler:  

Electrolux, model EW6C527G2 
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Indvendige døre: 

Hvidmalede pladedøre fra Swedoor  

Toilet: 

Der monteres væghængt toilet model Ifø Cera med toilet-

sæde Kriss Skandi.  

Dørgreb: 

Habo Coupe Rustfrie. 
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Håndvaskarmatur (badeværelse): 

GROHE Eurosmart håndvaskbatteri i krom m/bundventil. 

Badeværelse: 

Der monteres HTH elementer af typen Dekor Glat Hvid 

med High end greb samt bordplade med indstøbt vask af 

typen Marbre i hvid mat.  

Brusebatteri: 

GROHE Grohtherm Nordic Termostatbatteri til brus.  

Bruser: 

GROHE New Tempesta brusestangssæt.  
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Antenne og internet: 

Boligerne er ved overtagelsen forberedt for tilslutning til antenne og internet. Der leveres 1 

stik til antenne eller internet i hvert værelse og 1 styk i stuen. Alle installationer ender i tek-

nikskabet i bryggerset med et trækrør ud af bygningen. Køber skal selv sørge for tilslutning 

til udbyder.  

 

Valgmuligheder uden merpris: 

 
Gulve: 
Der kan vælges mellem ask og eg i mat hvid lak. 

Klinker: 
30x30 klinker fra serien Marthe. Der kan vælges frit imellem 4 typer.   

Inventar: 
Farve på bordplade og låger samt grebtype kan ændres indenfor samme priskategori.  

Vægge: 
Såfremt man ønsker integreret køkken og stue, kan væggen mellem stue og køkken halve-

res.  

Man kan frit vælge, at få et ekstra værelse etablerer frem for den ekstra store stue.  

 

Valgmuligheder med merpris: 
 

Inventar: 
Alt inventar/bordplader/garderobeskabe kan ændres mht. både materialevalg og farve.  

Hårde hvidevarer: 
Der kan vælges andre modeller og mærker.  

Badeværelse: 
Der kan vælges montering af lystunnel og håndklædetørrer inkl. installation. 

Vægge: 
Filt eller glasvæv i opholdsrum, bryggers, værelser og entre.  

Døre: 
Kip funktion på terrassedøre i værelser. Såfremt dette tilvælges, er bundstykket ikke bereg-

net til at døren bruges som dør. 

Belægning: 
Ekstra terrasse inkl., bundopbygning. 

Solceller: 

Solcelleanlæg kan tilkøbes eller man kan tilkøbe forberedelse for evt fremtidigt solcellean-

læg.  

  



Udendørs el og vand: 
Etablering af belysningsarmatur inkl. elforsyning i skur. Etablering af 2x240V eludtag i skur. 

Forudsætter ovenstående elforsyning. Udendørs stikkontakt monteret og tilsluttet. Udendørs 

hane på gavl ud for køkken.  

Spots i lofter: 
Der kan tilkøbes belysning i lofter via spots.  

Skur: 
5 m2 skur udført i klinkebeklædning af træ og malerbehandlet i i farven antracitgrå. Taget er 

beklædt med tagpap. 

Stikkontakter: 
Der opsættes stikkontakter iht. gældende regler herom, og de planlagte stikkontakter kan 

ikke rykkes. Har man særlige behov for ekstra stikkontakter, kan disse tilkøbes.  
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Billederne er kun retningsvisende med hensyn til valg og funktion. Ret til  

ændringer i materialevalg forbeholdes. I tilfælde af ændringer  

vælges design- og kvalitetsmæssigt tilsvarende materialer.  

 


