Teknisk besrkivelse for leilighet i seniorsenter på Tjuvholmen

4.0 GENERELT
Beskrivelse

Forklaring

Standard gulv,
foruten der
annet er
spesifisert

På kjøkken er det samme gulv som resten
av stuen og gang, "Wicanders European
Nature Oak. Korkgulv med solid overflate av
naturprodukt vinyl med gode lyddempende
egenskaper.
Rødbrun maling på vegger på kjøkken slik Jotun
det er, halvblank.

Standard
vegger,
foruten der
annet er
spesifisert
Standard
himling,
foruten der
annet er
spesifisert
Standard
dørblad,
dørlister og
taklister,
foruten der
annet er
spesifisert
Standard
belysning,
foruten der
annet er
spesifisert

Prod /
Ant /
lev
kv.mn
Gulvspesialister

Himling males to strøk med hvit, "Klassisk
hvit", halvblank. Overflatebehandlet.

Jotun

Samme hvitmaling som alle innvendige
dører, dørlister og taklister i leiligheten,
"Klassisk hvit", halvblank.
Overflatebehandlet.

Jotun

Like spotter i tak på bad og kjøkken som i
resten av leiligheten. "Light Soldier Designed by FLOS Architectural", innfelt i
himling,

FLOS

Pris pr /
stk

Pris

Pris pr /
stk

Pris

4.0 BESKRIVELSE
Beskrivelse

Forklaring

Prod /
lev

Ant /
kv.mn

BADEROM
Vegger

Vegger legges beige veggfliser, "Stenkomp Flisekompaniet 5,135 m2. 990 kr.pr.
Botticino", 30,5 x 30,5 cm, HONED 1,2.

Hyller i vegg

Integrerte hyller innfellet i vegg med samme Flisekompaniet 1,14912
beige fliser som vegger, "Stenkomp
m2.
Botticino".

m2

Gulv

Brune gulvfliser i treetterligning på gulv,
Flisekompaniet 4,6 m2
legges med langside mot dør, "Italg. ListoneD Canyon Nat. 15x90 cm.

Vegger i dusj Flislegges med brune gulvflisre i

treetterligning, legges stående, "Italg.
Listone-D Canyon Nat. 15x90 cm.

Gulv i
dusjhjørne

Naturstein gulvflis Imso Palladiana Hvit
30x30 cm.
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#VALUE!

990 kr. pr.
m2
699 kr. pr.
m2
#VALUE!

Flisekompaniet 6,0 m2.

699 kr. pr.
m2

Flisekompaniet 1,0 m2

1090 kr.
pr. m2
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Fugmasse til
vegg
Fugmasse til
gulv
Benkeplate på
badebenk
Dusjdører

Fugemasse til beige veggfliser, "40 Latte",
Laticrete.

Kvadratisk dusjhjørne med 100x100 cm.,
Porsgrund
"Porsgrund Showerama 8-02" glassdører m/
børstet profil/røkfarget glass.

2 stk.

119 kr. pr.
stk.
119 kr. pr.
stk
599 kr. Pr.
m2
7131 kr.

Dusjsett

"Hansgrohe Raindance Select E 120", 3jet
dusjsett 65 cm.

Bademiljø

1 stk.

2310 kr.

Sluk

Sluk i dusjhjørne "Purus Line Pearl Onyx
600", 70x1000 cm.

Bademiljø

1. stk.

2428 kr.

Innredning

Spesialbestilt benkeplate med integrert
servant.

Servant

Rund servant nedsenket i benk, "Laufen
Living Square", 38x38 cm.

Bademiljø

1 stk.

5197 kr.

Speil

"Day by Day Day Niceday, 100 cm Hvit
Bademiljø
Høyglans", med belysning integrert på sider.

2 stk.

19 530 kr.

Flisekompaniet

Fugemasse til treflis, "27 HEMP", Laticrete. Flisekompaniet
Grønn stein på benkeplate, "SBN VNP 1909 Flisekompaniet 0,5 m2
skifer grå/grønn 30x60 cm. (GINKO).

1 stk.

Blandebatteri Servantkran "Axor Starck Organic", uten

Bademiljø

1 stk.

7926 kr.

Håndkletørker "Smedbo Air", fastmontert i vegg med tre
svingbare lange knagger, forkrommet
/henger

Bademiljø

1 stk.

678 kr.

oppløftventil, justerbare stråleformer. Høy
modell med høy tut.

messing.

Klosett

Vegghengt klosett "Laufen Pro S", med
åpen spylekant og rengjøringsvennlig.

Bademiljø

1 stk.

2590 kr.

Klosettsete

Klosettsete til vegghengt toalett, "Pressalit
Sway", soft close og lift up for myk
lukking.Gjennomfarget hardplast, beslag i
rustfritt stål.

Bademiljø

1 stk.

2069 kr.

Bademiljø

1 stk.

490 kr.

Betjeningsplate Betjeningsplate med hel og halvspyling,
"Geberit Sigma 01", stilren i hvit.

Sisterne

Frontmontert WC innbygningssisterne
"Geberit Duofix Sigma", H: 112 cm. Smal
modell.

Bademiljø

1 stk.

4390 kr.

Papirholder

Fastmontert og enkel papirholder "Smedbo Bademiljø
Home", forkrommet messing.

1 stk.

335 kr.

1 stk.

539 kr.

Toalettbørste Toalettbørste i hvit keramikk "Aguanova

Bademiljø

Origami", Ø:9,5 x H:26,3 cm.

Dørblad

Males i samme farge som himling, "Klassisk Jotun
hvit", halvblank. Overflatebehandlet.

Karmer, lister Males i samme farge som himling og
dørblad, "Klassisk hvit", halvblank.
og gerikter

Jotun

Overflatebehandlet.
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Beskrivelse

Forklaring

Prod /

Ant /

Pris pr /

lev

kv.mn

stk

Pris

KJØKKEN
Vegg over
backsplash

Vegger males to strøk med brunrød
(NCS), matt maling. NCS: 2859
Whispering Red NCS: 4436-Y81R

Jotun

Backsplash

Sort mosaikk for backsplash med glatt
overflate, "Cesi Nero 5x5".

Flisekompaniet

Overskap

Overskap med automatisk døråpner,
"Overskap med 1 dør", B: 894, H: 57,2 cm
og D: 32,1 cm, m/ dobbel hengslede dører,
innredet med 2 hyller.

Drømmekjøkken 6 stk.

Benkeskap

Underskap med skuffer og med integrert
HTH
servant, "Skuffeskap med 2 softlukk-skuffer
og uttrekkskurv" uten sokkel, H: 70,5 cm, B:
79,9 cm og D: 56,5 cm.

1 stk.

Underskap med skuffer, "Skuffeskap med 3 HTH
softlukk-skuffer" uten sokkel, H: 70,4 cm, B:
59,9 cm og D: 56,5 cm.

1 stk.

Underskap med skuffer og integrert
HTH
koketopp, "Skuffeskap med 3 softlukkskuffer" uten sokkel, H: 70,4 cm, B: 59,9 cm
og D: 56,5 cm.

2 stk.

Hjørneskap med hengslet dør,
"Hjørneunderskap med hylle og vinkeldør",
uten sokkel, H: 704, B: 89,9 cm og D: 56,5
cm.

HTH

1 stk.

Høyskap for integrert kjøleskap, "høyskap
195,2 cm høyt uten dør og innredning", .
Todelt m. frys. B: 59,9 cm, H: 195,2 cm og
D: 56,5 cm.

HTH

1 stk.

Høyskap for integrert ovn og
mikrobølgeovn, "Høyskap 195,2 cm høyt
uten dør og innredning", B: 59,9 cm, H:
195,2 cm og D: 56,5 cm m/ 2 skap doble
hengslede dører, innredet med 2 hyller.

HTH

1 stk.

Benkeplate

Benkeplate i ubehandlet eik "Eik Natur",
med M3020 kantprofil og tykkelse 30 mm.

Drømmekjøkken

Servant

Nedfeltet dobbel servant "Intra HZ615SH",
L: 615 m.m i

Drømmekjøkken 1 stk.

Høyskap

9 kr. pr.
stk.

#VALUE!

Blandebatteri Kjøkkenbatteri med uttrekkbar strålesamler Drømmekjøkken 1 stk.
Kjøleskap og
fryseskap

og oppvaskmaskinsavstenging, "Grohe
Zedra 31203", krom.
Integrert kjøl- og fryseskap i høyskap,
Drømmekjøkken 1 stk.
"Siemens kjøl/frys KG 36NH132", H: 187 cm
og B: 60. Rustfri easyClean, frysedel med
noFrost, LED-belysning. Volum kjøl: 234 I,
frys: 86 I, Energiklasse A++, 258 kWh/år.
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Drømmekjøkken 1 stk.

Ovn integrert i "Siemens ovn HB 635GNS1S",
innbygningsovn integrert i høyskap med
høyskap

touch knapper og regjøringssystem
ecoClean, temperaturintervall 30-300 C.

Oppvaskmaskin

Helintegrert oppvaskmaskin med 13
kuverter, infoLight og lydnivå på 44 dB (A)
re 1 pW, "Siemens oppvaskmaskin SN
65M045EU", B: 60 cm og D: 56,5 vm.

Drømmekjøkken 1 stk.

Koketopp

Induksjonstopp med fire induksjonssoner,
styres med touchControl, QuickStart og
ReStart funksjon, "Siemens Platetopp EH
651FEF1X", B: 60 cm.

Drømmekjøkken 1 stk.

Ventilator

Takhengt ventilator "Siemens LC 97KC632", Drømmekjøkken 1 stk.
90 cm.

Håndtak

Håndtak til kjøkkenskap og skuffer, "HG
450", børstet metall. c/c 224.

Drømmekjøkken 23 stk.

Sokkel

Sokkel rustfritt stål, 90 mm høy.

Drømmekjøkken 7 stk.

Front på
skap/skuff

Hvite, glatte og slitesterke fronter til
Drømmekjøkken 16 stk.
underskap/skuffer, "Kjøkkenfront Harmoni",
hvitmalt 16 mm melamin.

Front på
overskap
Foring

Glatte "Birka" kjøkkenfronter m/avrundet
kant på overskap i massivt tre, 22 mm

Drømmekjøkken 6 stk.

Spesiallaget foring tilpasset overskap
og underskap med bredde, høyde og
dybde.

Totalt

#VALUE!

4.3 Total

Beskrivelse

Pris

Rom

#VALUE!

Rom

#REF!

Totalt eks MVA

#VALUE!

TOTALT INKL MVA

#VALUE!
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