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Materialevalg | generelt
Bygningens design og materialer er klassiske og tidløse. Alle
materialer er valgt med udgangspunkt i høj kvalitet, rene linjer og
et smukt samspil med naturen og byen udenfor.
Arkitekturen og materialevalgene er på en og samme tid enkel og
kompleks, moderne og tidløs, og skaber herigennem et moderne
byggeri i en historisk tung kontekst midt i Skanderborg by. Designet
er baseret på at skabe moderne boliger som er optimalt indrettet i
forhold til ophold, udsigt, lysindfald og udearealer. Derfor nyder alle
lejlighederne godt af én eller flere terrasser/altaner.
Herunder har vi beskrevet det overordnede materialevalg.
Bemærk at fast inventar til entre, køkken, bad, bryggers og skabe i
soveværelse mm. leveres af HTH, som ligeledes leverer alle hårdehvidevarer.
Bygherren forebeholder sig ret til at foretage ændringer i
nærværende beskrivelse i løbet af byggeprocessen

Visualiseringer er vejledende
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Materialevalg | eksteriør
Tag
Taget udføres som et mansard tag, hvor de skrå sider, samt
karnapper beklædes med zink (Natural ZINC VM). De flade tage
beklædes med mørk tagpap.
Ydervæg
Facader udføres i tegl af typen B517 fra Strøjer Tegl.
Ved penthouse tagterrasser beklædes ydervægge under zinktaget med behandlet træbeklædning.

Zink med stående fals

Vinduer og døre
Ved erhvervslejemål i stueetage udføres vinduer, skydedøre og
terrassedøre i alu, i farve RAL 7021 (Sortgrå).
Ved de øvrige etager udføres vinduer, skydedøre og terrassedøre
i træ/alu, med indvendig farve RAL 9010 (hvide) og udvendig RAL
7021 (Sortgrå).
Altaner
Altaner udføres i grå beton. Gelænderet består delvist af
galvaniseret fladstål og delvist af glas. Hver altan afleveres med en
blomsterkasse.
Tagterrasser udføres med hårdt træ.

Gul tegl B517 fra Strøjer Tegl

Parkering
Hver bolig har én parkeringsplads.
Depot
Der udføres depotrum i kælder til hver enkelt bolig.
Cykelparkering
Der vil være cykelstativer i nærheden af boligerne.
Affaldshåndtering
Affaldshåndtering udføres som nedgravede affaldsbeholdere.

Træ / alu vindue

Eksempel på altan med gelænder i fladstål
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Materialevalg | interiør fælles
Opgange
Gulv
I stueplan i trappeopgange monteres fliser i serien Play One fra
Gigacer i format ”Diamond ” 18 x 18 cm i farverne White, Rope og
Beige.
Øvrige etager udføres i terrazzo med vaskekant i samme farve som
trappe.
Trappe
Trapperne i fælles opgange udføres med overflade i terrazzo med
vaskekant. Terrazzo’en er spansk dolomit, 5-8 mm i hvid cement
(Recept 401).

Play One ”Diamond” flise

Siden og undersiden af trappen malerbehandles hvid.
Der monteres gelænder fra Dalton, Type X, sortmalet.
Vægge
Vægoverflader udføres med filt og malerbehandles i grå / jord
tone.
Lofter
Der benyttes troldtekt akustikfelter under trappe repos.
Belysning
Der monteres belysning i hele opgangen.
Postkasser
Der monteres postkasser som type MEFA til hver enkelt bolig.
Installationer
Varme
Der udføres gulvvarme i alle rum.

Terrazzo - spansk dolomit i hvid cement

Ventilation
Der monteres mekanisk ventilationsanlæg i hver boligenhed.
El og belysning
Elinstallation udføres i h. t. gældende regler. Der opsættes
porttelefon samt røgdetektor i hver lejlighed jf. lovgivning. Der
monteres belysning i alle fællesarealer i h. t. gældende regler.
Telefon og antenne
Der forberedes med tomrørsinstallation for antenne- og telefonstik i
alle husets opholdsrum.

Eksempel på sort gelænder
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Materialevalg | interiør
Entré, køkken/alrum, stue og værelser
Gulve
Trægulve er en lamelplank i egetræ som type og kvalitet som
Tarkett, gulvene er overfladebehandlet fra leverandør med mat
lak.
Ved skift mellem trægulv og klinkegulv monteres, hvor det er
nødvendigt, en stålskinne under døre.
Der monteres hvidmalede fodlister i størrelse 14x65 mm.
Vægge
Vægoverflader udføres med filt og malerbehandles hvide, farve
NCS 0500-N.

Trægulve som Tarkett (eg)

Lofter
Lofter er hvidmalet betonlofter i alle rum undtaget i gang, entré,
badeværelser og bryggers hvor der udføres nedsænkede gipslofter
som malerbehandles hvide, farve NCS 0500-N.
I penthouse lejlighed nr. 15, 25 og 29 udføres alle rum med
nedsænkede gipslofter, som malerbehandles hvide, farve NCS
0500-N. I stue og køkken alrum udføres lofterne med akustik gips.
Døre og greb
Entredør leveres sprøjtemalet hvide fra fabrik, farve NCS 0502Y, døren leveres med bundstykke, greb er Randi-line 1021
ø19. Låsesystem er med systemnøgle, som ligeledes passer til
indgangsdør til trappeopgang, postkasse og depotrum.
Indvendige døre leveres som glatte døre sprøjtemalet hvide fra
fabrik, farve NCS 0502-Y. Dørhåndtag udføres som Randi-line 1021
ø19. Døre leveres uden låsebeslag og bundstykke, men med
dørstopper.

Dørgreb Randi-line 1021 ø19

Døre monteres uden gerigter og der fuges mellem dørkarm og
væg.
Køkken
Køkkenarmatur som Hansgrohe type Metris.
Belysning
Der monteres spots i loft i entre.
I køkken vil der være belysning under overskabe samt i emhætte
som leveres af HTH.

Køkkenarmatur som Hansgrohe
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Badeværelse, toilet og bryggers
Gulve
I badeværelse, toilet og bryggers monteres klinkegulv som Busker
Black i format 30x30 cm. Ved skift mellem trægulv og klinkegulv
monteres, hvor det er nødvendigt, en stålskinne under døre.
Der monteres en hvid sokkelflise i badeværelset.
I Bruseniche monteres forsinket linjeafløb som type unidrain i rustfri
stål.
Vægge
Vægoverflader udføres med filt og malerbehandles hvide, farve
NCS 0500-N. I Bruseniche monteres hvide fliser som type Blancos
Mate, mål 32 x 99/120 cm.

Busker Black

Lofter
Lofter er nedsænkede gipslofter som malerbehandles hvide, farve
NCS 0500-N.
Døre og greb
Indvendige døre leveres som glatte massive døre sprøjtemalet
hvide fra fabrik, farve NCS 0502-Y. Dørhåndtag udføres som Randiline 1021 ø19. Døre leveres uden låsebeslag og bundstykke. Dog
med undtagelse af badeværelse og toilet, som leveres med
toiletbesætning.
Døre monteres uden gerigter og der fuges mellem dørkarm og
væg.

Hvide vægfliser

Badeværelse
Armatur ved håndvask som Hansgrohe type Metris.
Brusearmatur som Hansgrohe type Raindance med tilhørende
thermostat.
Toilet som Ifø type iCon Rimfree væghængt toilet i hvid med
toiletsæde med soft close.
Belysning
I badeværelse monteres lampe/lamper over spejl, belysning
suppleres med spots i loft.
I bryggers monteres spots i loft.

Armatur som Hansgrohe

Væghængt toilet som iCon Rimfree
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