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Leveransebeskrivelse
Bo nytt og behagelig
i Pollhaugen

Leveransebeskrivelse
Pollhaugen boligprosjekt

Generelt: Denne beskrivelsen er utarbeidet for å beskrive
leveranser, funksjoner og kvaliteter i bygget. Det er
også utarbeidet et romskjema som beskriver overflater
og utstyr. Dersom det er motstridende informasjon
i denne Leveransebeskrivelse og Romskjema, er det
Leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Vi gjør også
oppmerksom på at alle illustrasjoner i dette prospekt er
illustrasjoner, og kan avvike fra faktisk leveranse. Tilbehør
som møbler og inventar som ikke er en del av leveransen,
er kun ment som inspirasjon.
Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold
om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,
men uten å forringe den generelle standard.
Toleranseklasser:
Innvendige vegger og himlinger ihht. toleranseklasse C (3).
Gulv i leiligheter utføres iht. toleranseklasse B (2).
Lydteknisk blir bygget dimensjonert ihht. Lydklasse C.
Utover dette legges offentlige lover, forskrifter og standarder
til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Boligene blir
bygget etter Tek 10, som er teknisk forskrift av 2010. For
elektriske installasjoner, er det NEK 400-10 som benyttes.
Utomhus: Planen er av illustrativ karakter. Det er planlagt
felles uteområder med utvendige arealer for beboerne.
Utområdene som blir opparbeidet, vil få alminnelig god
kvalitet.

Fasader:
På fasader benyttes royal impregnert kledning. Fasadeplater
i farge lys/ hvit. Hjørnebord, utvendig vindu – og dørlister
og vannbord som kledning.
Vinduer og dører:
Vinduer leveres fra anerkjent vindusleverandør med
utenpålagt aluminium. Ytterdører i malt utførelse.
Balkonger/ takterrasser/ svalganger:
Balkonger og svalganger leveres iht. krav. Takterrasser og
terrasser på bakkeplan leveres iht. tegning. Disse blir tekket
og belagt med betongheller eller terrassebord. Balkonger
har glassrekkverk med innslag av aluminium.
Balkongene i de øverste etasjene har glasstak der dette
er vist på tegning. Dette leveres ikke som 100% tett tak.
Der det er vist le-vegg mellom balkongene, leveres dette
i treverk/ kledning.
Takterrasser har tett rekkverk / forhøyet gesimskant (ikke
glassrekkverk).
Gulv:
Baderomsgulv flises med godkjent membranunderlag.
Standardfliser er 20x20, grå. Øvrige gulv i leilighetene
leveres med 3-stavs eikeparkett, hvitpigmentert. Gulvlister
i hvit utførelse.

Renovasjon:
Det etableres eget boss-hus like ved gjesteparkeringsplass.
Her vil være egne dunker for restavfall, matavfall, papir
og plast ihht. Fjell kommune sine renovasjons instrukser.

Vegger:
Baderomsvegger leveres helflisete med godkjent membranunderlag. Veggfliser leveres i str. 30x60 hvit, matt, lagt
liggende.
Øvrige vegger blir levert sparklet og malt i fargen Bomull
(lys farge).

Boder og sykkelparkering:
Det etableres en sportsbod per leilighet på ca. 5,0 kvm.
Sportsbodene plasseres i kjelleretasjen/ garasjeplanet.
Det etableres sykkelparkering i garasjeplanet.

Listverk:
Til parkett leveres hvite gulvlister. Til dører og vinduer
leveres malte lister.
Alt listverk har synlig innfesting. Tak leveres listefritt.

Heis:
Det etableres heis fra garasjeplanet og til øverste leilighetsetasje. Heisen leveres med to-veis kommunikasjon til
alarmselskap.

Innvendige dører:
Innvendige dører er glatte, hvite med håndtak. Dører og
foringer er fabrikkmalt.

Bæresystem:
Dekkene/ etasjeskillene er tenkt levert i plasstøpt betong/
evt. massivt tre. Det benyttes stålsøyler som bæring i
yttervegger, samt limtre som bæring av balkonger.

Himlinger:
Himlinger leveres som hvitmalt gips eller betong. Generell
takhøyde er 2,4 mtr. I noen rom kan det bli nedhimlet til
2,2 mtr. grunnet tekniske føringer. Dette gjelder spesielt
våtrom og gang.
I garasjen vil takhøyden ligge på ca. 2,5 mtr.
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Nedforinger og innkassinger:
Det må påregnes noe nedforinger og innkassinger i himling, i
den utstrekning dette er nødvendig for tekniske installasjoner
(rørføringer, brannisolering etc.).
Kjøkken/ stue:
Kjøkkenet som er inkludert, er fra Sigdal Sotra Kjøkken og
Interiør AS. Kjøkkentegning for hver enkelt leilighet kan
utleveres om ønskelig. Den vil også følge kjøpskontrakten.
Det leveres med integrerte hvitevarer, dette innebærer
platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Dersom man ønsker
å ha hel-integrert kjøleskap, kan dette bestilles som tilvalg
hos kjøkkenleverandør.
Bad:
På bad leveres baderomsinnredning med bredde 90,0 cm.
fra Foss bad. Dette er et møbel med skuffeseksjon, helstøpt
servant og speil med integrert lys over. Dusjdører 90x90 fra
Porsgrund (svingbare med subbelist mot gulv). Dusjgarnityr
og servantbatterier, samt opplegg til vaskemaskin og
vegghengt wc er standard. VVB blir plassert i innvendig bod.
Soverom:
Det leveres garderobeskap fra Sigdal ihht. kontraktstegning.
Det leveres 1 mtr. garderobeskap per sengeplass. Dette
er hvite melaminskap med innredning som hyller og
hengestang.

TV og bredbånd på vegne av sameiet, med bindingstid på
ca. 3 år.
Abonnement for TV og bredbånd vil inngå i felleskostnader
for den enkelte leilighet. Den enkelte kjøper kan selv evt.
bestille abonnement for bredbåndstelefoni, høyere internett
hastighet og utvidede kanalpakker.
Det blir etablert et antall ladepunkter for el-bil i garasjen.
Bruker blir belastet etter forbruk.
Brann og røykvarsling:
Det leveres forskriftsmessig brannvarslingsanlegg i
bygget, med røykdetektor i hver leilighet. Alle leiligheter
og fellesareal har sprinkleranlegg for bolig. Nærmere
beskrivelse vil følge i FDV – perm (Forvaltning, drift
og vedlikeholdsperm) som hver kjøper vil få utdelt ved
overtakelse av leiligheten. Det leveres 1 stk. pulverapparat
til hver leilighet.
Tilvalg:
Det vil bli utarbeidet en tilvalgsliste med mulige endringer
av parkett, innvendige dører, kjøkken, fliser på bad,
baderomsinnredning, downlights i nedforede himlinger
og farger på vegger.

Ventilasjon:
Balansert ventilasjonsanlegg leveres i alle leilighetene.
Tilførsel av luft er via ventiler i tak/ vegg.

Det vil ikke være mulig å endre plassering på tilkoblingspunkter for vann, avløp og ventilasjon. Det vil ikke være
mulighet for endringer utover det som blir beskrevet
i tilvalgslisten. Det kan ikke bestilles endringer etter at
tilvalgsfristen har utløpt.

Oppvarming:
Oppvarming er basert på viftekonvektor (Fan Coils) koplet
på avtrekksvarmepumpe som fordeler varmen i leiligheten.
Viftekonvektor plasseres i stue/kjøkken. På bad leveres
varmekabler i gulv.

Det vil bli utarbeidet en Boligperm for hver leilighet, hvor
man vil finne tegninger, kjøkkentegninger og lister over
mulige tilvalg. Her vil det også fremkomme priskonsekvens
for endringene. Hver kjøper vil bli invitert til et tilvalgsmøte,
der man går igjennom evt. ønsker.

Varmtvann:
Varmtvannsbereder plasseres i innvendig bod i hver leilighet.

Tilvalg og endringsmuligheter er mulig innen gitte frister
i byggeperioden.

Elektro / TV / Telefon:
Leilighetene leveres med skjult anlegg for elektro i den
grad det er praktisk mulig. Det vil kunne forekomme synlig
installasjon på lydvegger, betongvegger og yttervegger. Det
leveres lyspunkt for lamper ved gulv/ tak, evt. i tak der det
er hensiktsmessig. Hver leilighet har eget sikringsskap, og
hver leilighet får egen måler for strømavlesning.
Det leveres multimedia kontakt i leiligheten. Plasseres i stue.
Selger vil inngå avtale med leverandør for leveranse av digital
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