Leveransebeskrivelse
Prisliste
Småje, Førresfjorden
8 leiligheter med parkeringsetasje i Tysvær kommune

Orientering om prosjektet
Prosjektet er planlagt med totalt 8 leiligheter som er et boligalternativ for alle. Prosjektet leveres med universell utforming og
heis. Prosjektet er tegnet av Sivilarkitekt hos PDS PROTEK AS og er
tenkt tilpasset en moderne stil.

samme farge som parkett. Kjøkkeninnredning leveres hvit jfr. tegning, inkludert hvitevarer (kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr og
induksjonstopp). Det leveres ikke garderobeløsning i soverom og
gang/entre. Fargevalg på vegg kan velges mellom 3 farger i hver
leilighet valgt av utbygger.

8 leiligheter i Tysvær kommune

Hver leilighet får 1 stk. parkeringsplass i lukket garasjeanlegg,
sykkelparkering og sportsbod på ca. 5 m2. Det opparbeides trivelige
grønt/lekearealer, samt gjesteparkering utenfor byggene jfr. situasjonskart.

Energi/oppvarmingskilde
Varmepumpe. Avtrekksvarmepumpe komplett med innebygget
varmtvannsbereder og balansert ventilasjonsanlegg. Vannbåren
gulvvarme på baderom. Viftekonvektor i stue/oppholdsrom.

Utearealer og innkjørsel

Innkjørsel og gangveier opparbeides ihht. situasjonsplan med fast Brannvern
Priser fra kr. 3.800.000 - 6.400.000
dekke. Utomhusarealene blir opparbeidet jfr. situasjonsplan, som Alle leilighetene har fulldekkende boligsprinkler anlegg.
Leilighetene utstyres
med 2 stk. røykdetektorer tilkoblet brannkonutarbeides i samarbeid med arkitekt.
Størrelser fra sept.
101-142
m2
I tillegg leveres 6 kg pulverapparat.

Betongarbeider
Bæresystemet blir plasstøpte gulv/vegger og etasjeskiller med forskriftsmessig isolasjon jfr. gjeldende byggeforskrifter.

Trearbeider utvendig
Fasadekledning er i Royalimpregnert og Steni-plater. Takrenner og
taknedløp tilkobles overvannssystemet. Ytterdører og porter til
fellesanlegg, garasjeanlegg, felles ganger og korridorer leveres malt
i farge bestemt av arkitekt.

Trearbeider innvendig
Vertikale lyd/brannskillevegger mellom leilighetene monteres jfr.
krav i byggeforskriftene, med støpte dekker/etasjeskiller. Alle vegger
og himlinger leveres med gipsplater som sparkles og males. Overgang mellom tak/vegg fuges og males uten taklister.

Balkong/terrasse
Det leveres gode balkonger/terrasser til hver leilighet, samt flott
felles takterrasse på toppen av bygget. Som rekkverk leveres glassrekkverk.

Parkering/garasjeanlegg
Utføres i betong med drenerende asfaltdekke. Ventilasjon ihht. krav.
Det må påregnes synlige ubehandlede rørføringer.

Sportsboder/sykkelparkering/teknisk rom
Sportsbod til hver leilighet leveres jfr. tegning med dør m/lås.
Vegger blir i stål/tre. Sykkelparkering lages jfr. plantegning.

Heis
Det leveres felles heis i bygget med tilkomst til alle etasjer.

Gulv i stue, kjøkken, soverom og gang leveres med parkett type 14
mm 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett. Baderom/vaskerom helflises
på vegg og gulv. Ytterdører og vinduer leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig.

Postkasser
Det leveres postkasser til hver leilighet. Plasseres sentralt for alle
leilighetene.

Innvendige dører leveres slett med hvitmalt karm, beslag i børstet Murerarbeider
Baderom/vaskerom
leveres med fliser på gulv og vegg m/forskriftsCK
Eiendom
AS
stål. Dørene leveres m/flat terskel for å ivareta innvendig
universell
utforming, samt sirkulasjon til balansert ventilasjonsanlegg. Vinduer messig membran. Type og farge valgt av utbygger m/valguten listverk, Innvendig listverk på dører leveres hvitmalt, fotlist muligheter.
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06.06.2017
Det leveres felles heis i bygget med tilkomst til alle etasjer.
Gulv i stue, kjøkken, soverom og gang leveres med parkett type 14
mm 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett. Baderom/vaskerom helflises
på vegg og gulv. Ytterdører og vinduer leveres ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig.

Postkasser
Det leveres postkasser til hver leilighet. Plasseres sentralt for alle
leilighetene.

Bo på solsiden av Førresfjorden

Innvendige dører leveres slett med hvitmalt karm, beslag i børstet
stål. Dørene leveres m/flat terskel for å ivareta innvendig universell
utforming, samt sirkulasjon til balansert ventilasjonsanlegg. Vinduer
uten listverk, Innvendig listverk på dører leveres hvitmalt, fotlist

Murerarbeider

Baderom/vaskerom leveres med fliser på gulv og vegg m/forskriftsmessig membran. Type og farge valgt av utbygger m/valgmuligheter.

