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Leverings beskrivelse på elementleveranse.
Isolasjon:
All isolasjon leveres som mineralull i henhold til varme tapsberegning.
Yttervegg:
Utvendig 9 mm gips plate og vindtett duk, deretter ut lekte, 23 mm
kledning,fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk. Isoleres med 10+10+5 cm
innvendig kledning med robust 13 mm gipsplater
Tak:
Det monteres sutak, vindtett duk, sløyfer og lekter. Til taktekke leveres stein
lignende stålplater i ønsket farve. I enkelte tilfeller kan taket leveres med tro
og (papp) top safe.
Himlinger:
Leveres med gipsplater
Gesimser, fremspring og vindski:
Forkantbord og vindski av justert kledningsbord, vannbord på topp vindski,
fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk.
Utvendig belistning:
Utføres av justerte, fabrikkbehandlet grunnet 1-strøk. pynteklosser leveres
hvor dette fremgår av salgs-/byggemeldingstegning.
Balkong:
Utføres som åpen konstruksjon med bjelkelag og terrassebord. Rekkverk
utføres som tegningen viser. Alle materialer leveres impregnert.
Takrenner og beslag:
Leveres i stål, farge sort eller hvit.
Gulv:
Ved plattformgulv benyttes det fuktbestandige plater.
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Inn vegger:
Kles med 13 mm gipsplater isoleres med 5 cm isolasjon
Listverk:
Leveres fabrikkbehandlet i furu hvit utførelse. Gulv-, dør- og vindus list i
dimensjon 10x58 mm, taklist i 21x34 mm.
TREVARELEVERANSER
Vinduer:
Til boligrom leveres vinduer med glasstyper i henhold tilvarme
tapsberegning. Når tegningen viser sprosser, leveres disse som
Utenpåliggende pynterammer dersom ikke annen utførelse er avtalt. Vindu
og sprosser leveres fabrikkbehandlet hvit. Utvendig aluminiums bekledd.
Og innvendig hvitmalt.
Ytterdører:
Hoveddør leveres med dørblad og karm i hvitmalt utførelse. Bod og
balkongdører leveres med glasstyper i henhold til varmetapsberegning.
Innerdører:
Dørblad leveres formpresset hvit med karm i fabrikkbehandlet hvit utførelse.
Trapper:
Leveres i beiset og lakkert utførelse. Standardfarger kan velges. Åpne trinn,
profilerte spiler og håndlist på vegg.
Kjøkkeninnredning:
Leveres i type hvit profil eller tilsvarende. Det leveres lys list og hvite, slette
skap sider. Omfanget av leveransen er nærmere beskrevet i kontrakten.
Garderobeskap:
Leveres som vist på salgs-/arkitekttegning – hvit, slett, høyde 210 cm, med
rygg.
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Baderoms innredning:
Til hovedbladet leveres 1 stk. baderoms seksjon med samlet bredde på 120
cm. Denne består av servantskap med vask, dører i hvit slett utførelse og
speil med lysarmatur.
MILJØ OG SIKKERHET
Ventilasjon:
Til hoved leilighet leveres balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning. Kjøkkenvifte leveres med eget avtrekk. I hybel- eller
ekstraleilighet anvendes separat ventilasjonsanlegg.
Sentralstøvsuger:
Det installeres røropplegg med punkt for sentralstøvsuger i hoved leilighet.
Sikkerhet mot brann:
Det leveres 1 stk. røykvarsler per bebodd etasje, og 1 stk. pulverapparat
per boenhet.
Sikkerhet for barn:
Stikkontakter er utstyrt med barnesikring. Trapper leveres med
barnesikringslister. Blandeventil på varmtvannsbereder for sikkerhet mot
skolding.
RØRLEGGERARBEID
Røropplegg leveres som ”rør i rør”-system og omfatter de utstyrsenheter
som er vist med heltrukne streker på tegning.
ELEKTRIKERARBEID
Det leveres skjult 3-faset anlegg fra og med sikringsskap. Det leveres
nødvendig antall punkter iht. NEK- standard. Plassering av punkter
bestemmes av forbruker i samråd med installatør.

Nordlyshus AS
Adr.: Svartaksveien 4
9510 Alta

Org nr. 913 12 9512
www.nordlyshus.no

Mobil. + 47 916 19 912
knutemil@noerdlyshus.no

