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Leveransebeskrivelse, leiligheter i 
Gjøsvika, Kølbrennarveien. 

Grunnmur, og gulv 1. etg. 
✓ Ringmur med isolert støpt plate 
✓ 14 mm parkett/laminat oppholdsrom 
✓ Fliser på golv i bad, bod og vindfang. 

 
Yttervegger 

✓ 36x148 mm bind verk m/innlekting  
✓ Totalt 200 mm isolasjon i vegg 
✓ 9mm GU -gipsplate og vindsperreduk. 
✓ 23 mm og 36x48 utlekting for kledning 
✓ 19x148 stående kledning rett-kant 

Royal-impregnert, brun farge. 
(vedlikeholdsvennlig) 

✓ 0,15 mm diff sperre 
✓ Furupanel på stue/kjøkken lasert hvit. 
✓ Panelplater på øvrige tørre rom. 
✓ Flis på baderomsvegg.  

 
Takkonstruksjon 

✓ Takstoler 
✓ Undertak 
✓ Betongtakstein. 
✓ 350 mm isolasjon i himling 
✓ Himling, malt fiberplate.  

 
Innervegger 

✓ 36x98 mm bind verk m/50 mm 
isolasjon. 

✓ Furupanel på stue/kjøkken lasert hvit. 
✓ Panelplater på øvrige tørre rom. 
✓ Flis på baderomsvegger.  

 
Vinduer og dører 

✓ Vinduer ihht fasader m/3-lags 
energiglass, hvitmalt innvendig og 
utvendig. 

✓ Terrassedør m/3-lags energiglass, i 
samme utførelse som vinduer. 

✓ Ytterdør med sideglass. 
✓ Innerdører, Compact fra Swedoor med 

dempelist. 

 
Listverk og foringer 

✓ Hulkil taklister hvit.  
✓ Listverk, hvit. Synlig innfesting. 
✓ Foringer til dør/vindu, hvit. Synlig 

innfesting. 
 
 
Innredninger 

✓ Kjøkkeninnredning fra Huseby. 
✓ Baderoms-innredning ihht tegning. 
✓ Garderobeskap sov. 
✓ Integrerte hvitevarer. 

 
 
Sanitær 

✓ Dusjhjørne 
✓ WC, standard. 
✓ Blandebatteri 
✓ Bereder 
✓ Utekran. 

 
Elektro 

✓ Brytere og kontakter etter normal std. 
✓ Grunnbelysning ute og inne. 
✓ Varmekabler i alle rom. 
✓ Astrour for automatisk styring av 

utelys.  
Øvrig 

✓ Pipe og vedovn- Duo 5 fra Nordpeis. 
✓ Ventilasjonsanlegg fra Flexit 
✓ Plattinger foran alle innganger. 
✓ Opparbeidet uteområdet, plasser 

gruses og graveberørte områder tilsås. 
✓ Terrasse mot sør/vest jf. tegning. 

 
Garasje med bod. 

✓ Garasje / bod er inkludert.  
✓ Garasjeport fra Hørmann med 

portåpner.

Pris leilighet med tomt jf. beskrivelse: 2 580 000,- inkl.mva. Omkostninger 

pr tomt 8.875,- pr tomt.  


