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Suldrup, den 27. februar 2017 
 

Saltboderne – 15 rækkehuse i Nibe 
 
Generelt om salg og procesforløb m.m.: 
 
Nedenfor kan De læse om boligernes konstruktioner og de materialer, der som standard indgår i 
boligerne. Udvendige vindues- og dørpartier samt ydervægge, indvendige vægge og installationer 
kan som udgangspunkt ikke flyttes eller ændres, men herudover kan individuelle ønsker 
imødekommes efter nærmere aftale. 
 
I forbindelse med købet af Deres bolig, er der flere muligheder indenfor materialevalg. Vi har valgt 
en standard indenfor forskellige materialetyper, men De kan ændre dette, hvis De ønsker. 
 
Ejendomsmægleren kan fra vores salgskontor fremvise prøver på trægulve, klinker og fliser til bad 
samt trappetrin og håndliste til den indvendige trappe. Der vil desuden være mulighed for 
indflydelse på valg af inventar. Vi har valgt Deco grebløs, hvid fra Svane Køkken til skabe i 
bryggers, køkken og badeværelser. De har mulighed for at kontakte en konsulent fra Svane 
Køkken, der sammen med Dem vil gennemgå det inventar, der er forudsat og De vil få mulighed 
for at foretage ændringer, hvis det ønskes. En eventuel prisforskel afregnes direkte med Svane. 
 
For at De kan få størst mulig indflydelse på Deres nye bolig, er det naturligvis nødvendigt, at De 
beslutter Dem på et tidligt tidspunkt, idet materialer ellers fastlægges som standard. Disse 
skæringsdatoer vil blive fastlagt når den endelige indflytningsdato foreligger. Øvrige individuelle 
aftaler skal træffes direkte med entreprenører og underleverandører. 
 
 
Materialebeskrivelse, standard: 
 
Ydermur m.v.:  

Facader i blødstrøgne teglsten.  
Facaden udføres som vandskuret og overfladebehandles med produkter som 
Rackidan systembehandling.  
Hulmursisolering efter nye lovkrav. 
Lette beklædninger på karnapper, kvist, skure og garager udføres i trykimprægneret 
træ der overfladebehandles med heldækkende maling. 

 
Tag m.v: 

Taget udføres med vindetegl Gl. Dansk model. 
Undertag af tagpap på fast underlag, krydsfiner. 
Tagrender i zink, halvrunde og nedløbsrør er runde i zink. 
Tag på karnapper, kviste, skure og garager udføres i henholdsvis zink og tagpap på 
egnet underlag. 

 
Vinduer og udvendige døre: 

Vinduer som kvalitet Velfac i alu/træ med lavenergi- og lydglas. Vinduer er hvide 
udvendigt og indvendigt. 
Fordøre findes med glat plade og diagonal profilering afhængig af boligtype. 
Udvendige døre kan variere i farverne sort, mørk grøn og dyb blå. Vinduer og 
dørpartier udføres med vandrette sprosser. 
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Sålbænke udføres som rulleskifte. 
 
Altan: 

Altaner og gelænder udføres i galvaniseret stål. Værn i s-glas. Håndliste i ædeltræ, 
som olieres to gange efter opsætning. 

 
Indvendige vægge m.v: 

Bagmur og indvendige vægge er betonvægge, letbetonvægge, multiblokke og 
gipsplader på isoleret stålskellet. Der opsættes filt som malerbehandles med 
modehvid, glans 7, i køkken glans 25.  
Hvidmalede gerigter og fodlister. 
I bad / toilet opsættes fliser i format 30x60 cm i halvforbandt i bruseniche. På øvrige 
vægge opsættes galsvæv i modehvid, glans 25. 
Ved vinduer udføres lysninger, der males, som øvrigt træværk. 

 
Gulve: 

I entre og bad / toilet udføres klinkegulv i format 30 x 60 cm i halvforbandt  
(kr. 350,- /m²), med gulvvarme. 
I øvrige rum udføres trægulv i Ask 3-stavs hvid mat (kr. 350,- /m²), i stueetage med 
gulvvarme. 
I overgang mellem forskellige gulvbelægninger monteres rustfri stålskinne. 

 
Lofter / etageadskillelser: 

Lofter i boliger udføres som gips plank på forskalling. Spartles og males. 
 
Indvendige døre: 

Hvide celledøre. Gerigter i almindelig træprofil. 
 
Inventar: 

Inventar udgør kr. 55.000,- inkl moms, se specifikation fra Svane. 
 
Hårde hvidevarer: 

Udgør kr. 25.000,- inkl moms, se specifikation fra Svane. 
 
Sanitet, køkken: 

Stålvask (underlimet) i kvalitet som Juvel 480 B1 med Damixa, forkromet 
blandingsbatteri. 

 
Sanitet, bad og toilet: 

Væghængt toilet i hvid porcelæn som Ifö Sign med pressalitsæde. 
Termostatbruser som Damixa ThermixaZero med brusesæt som Damixa Fair Jet og 
brusestang. 
Blandingsbatteri ved håndvask som Damixa Pine. 
Standard spejl med slebne kanter. 
Gulvafløb som Unidrain med rustfri rist. 

 
Telefon og antenne: 

Der udføres 1 stk TV-antennestik i stue og tomrør i øvrige opholdsrum. Installationen 
er forberedt til kabel TV. 

 
El-installation: 

Der opsættes lampe i badeværelse, som LP Cosmo hvid. 
Ved indgangsdør opsættes væglampe i type som Jakobsson Equator. 
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Derudover opsættes der armaturer i terræn som Grand Ville Solar samt belysning og 
stikkontakt i redskabsrum. 
På terrasse / altan etableres en udvendig stikkontakt. 

 
Ventialation: 

Der udføres ventilationsanlæg. Indblæsning i opholdsrum og udsugning fra emhætte i 
køkken, badeværelser og bryggers. 

 
Opvarmning m.v.: 

Fjernvarme med varmtvandsbeholder. 
Teknik placeres i skab i bryggers og under trappe. 
Gulvvarme i alle rum med klinker samt i hele stueplan. Øvrige rum opvarmes ved 
radiator. 
Hver bolig har egen vand- og varmemåler. 

 
Redskabsskur: 

Redskabsskur opføres i træ og udføres med sortmalet træbeklædning. 
Taget beklædes med tagpap. 

 
Ude arealer: 

Interne veje og stier udføres med belægningssten som eksist. 
Parkeringspladsen udføres med belægningssten som eksist eller som øvrige i 
området. 
Øvrige belægninger i grus / stenmel. 
Ejerboliger får egen have med grønne adskillelser. I hver have anlægges terrasse på 
ca 15 m². 
Alle grønne arealer udformes som eksisterende. 

 
Tavle / skilte / postkasse: 

Husnummer monteres ved entredør. 
Postkasse i galvaniseret stål placeres i nærheden af entredør. Postvæsnets regulativ 
skal overholdes. 

 
Diverse: 

El, vand og varme afregnes individuelt direkte til forsyningsvirksomhederne efter 
forbrug. 
Der placeres container / bobler til glas og papir. Herudover placeres containere til 
dagrenovation. 

 
 
 
 
Ved tilvalg eller ændringer i forhold til standard henledes opmærksomheden på, at der i forbindelse 
med prissætningen er indregnet mængderabatter. Eventuelle refusionspriser kan derfor afvige 
væsentligt fra almindelige vejledende priser. 
Med forbehold og ret til ændringer uden varsel. 
 
 

 


