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Leveransebeskrivelse Mikrohus Norge AS til Kongsberg Tomteselskap AS for Kongsbu for hustyper 

M32, M40, felleshus og hotell ihht kontraktsgrunnlag og tegninger. 
  

 

UTE  

Betongarbeider; på ferdig rettet pukkpute leveres: ringmurer, fundamenter, isolasjon, radonsperre, armering og støpt 

plate  

Utvendig kledning; Beiset stående låvepanel 19x 148, 2 farger;  

Fellesbygg og M40; Grønn: S7020 G50Y, Gjestehus og M32; Rødbrun: S 6020 Y50R, 

Impregnert spilekledning på en kortvegg på M32 og M40. 

Tak; PVC tekking med lister som ligner båndtekking, takfotbeslag, takrenner og nedløp, i koksgrå utførelse. 

Takvindu i M32 og M40; Velux komplett 55x118. 

Vinduer fra Natre AS, Farge ute og inne; NCS S 8500. 

Vannbeslag over vinduer og dører (skjulte) og sålebenker, NCS S 8500. 

Ytterdør; Bygg1 modell Alta U- verdi 0,9, NCS S 9000. (Sort) 

Overbygde terrasser leveres ihht tegninger og nærmere beskrivelse. 

Luftet undertakskonstruksjon og taktro/ OSB el tilsv før tekking. Tak isoleres. 

Yttervegger, med RWA 20 cm el tilsv, 0.15 mm diffusjonssperre og innvendig panel. 

 

  

INNE  

14 mm 3- stavs eikeparkett på alle tørre gulv, også på hems. Eik/ hvitlasert eik. 

Flis i vindfang og gang, 30x 60 cm, Grey/ Dark Grey, legges i forband. 

Vegger og himlinger klees med sprekkpanel. Produsent; Vyrk.  Farger; Gråhø, Kvithøvd eller Kviteberg. 14 x145 mm.  

Utforinger og listverk rundt vinduer og dører i panelfarge. 

Hvite slette dører til bad og sov.  

Hemstrapp i furu uten stusstrinn tonet i samme farge som veggpanel, med håndrekker og returrekkverk. 

Kjøkken til Fellesbygg, M32 og M40; Sigdal Vidde valgfri Klassisk hvit eller grå, frittstående øy på hjul med benkeplate i 

samme utførelse som kjøkken, takhøyt, ihht vedlagte tegninger til beskrivelse, inklusive hvitevarer med 45 cm 

oppvaskmaskin, integrert komfyr, 30 cm platetopp, ventilasjon og kjøleskap av anerkjent fabrikat.  

Bad, komplett med flislagt gulv 10 x 10 cm, Farger; Black/ Grey. 

FIBO Trespo paneler på vegger på bad. Alternativ; Soft Cement eller Terrasso Dark 

Baderomsinnredning, 60 cm, overskap med speil og kontakt til barbermaskin el lign 

  

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg i M32 og M40 fra anerkjent norsk leverandør.   

Fuktstyrt avtrekksvifte fra bad i gjestehus.  
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ELEKTROLEVERANSE 

Fra utvendig Koblingsskap:  

Opplegg til 2 utelamper, en mot gate og 1 dbl stikkontakt, egen kurs i el skap.  

Nødvendige kurser og kontakter til kjøl/ frys, oppvask, vaskemaskin og tørketrommel, stekeovn og platetopp, 

ventilasjonsanlegg, varmtvannstank og varmovn på vegg.  

Stikkontakt for barbermaskin/ hårføner i overskap bad.  

Varmekabler bad og inngangsparti M32 og M40 

Varmekabler bad og vindfang gjestehus og felleshus. 

4 Led- spotter i tak bad, 2 Led- spotter i himling over kjøkkeninnredning og 2 Led- spotter i himling gang/ entrè.  

Antall stikkontakter ihht NEK400. 

  

 

RØRLEGGERLEVERANSE   

Avløp føres sammen med vann ut gjennom støpt plate til bunnledninger 1 meter fra grunnmur. 

I bad leveres dusj på vegg, hengslet dusjvegg i hvite profiler med herdet glass, dusjarmatur med veggfeste og dusjhode 

med justeringsmuligheter. 

100 l vvtank plasseres hensiktsmessig etter anbefalinger fra rørlegger.  

Vegghengte klosett type Geberit Monolitt i hvit utførelse, Laufen klosettskål el lign med dempesete og tilpasset 

baderomsinnredning med porselensvask og armatur+ speilskap tilpasset.  

Opplegg til oppvaskmaskin, oppvaskkum og armatur/ blandebatteri med bryter for oppvaskmaskin tilpasset integrert 

kjøkken.   

Opplegg til vaskemaskin/ kondenstørketrommel i bad. 

 

 

BODER 

2,5 m2 boder leveres i nettingløsning i underetasje av fellesbygget.  

 

GJESTEHUS/ FELLESBYGG 

Gjestehus med 2 doble rom, inneholder bad og leveres ihht tegninger. Std som i boliger utenom ventilasjon, leveres med 

fuktstyrte avtrekksvifter i bad og naturlig ventilasjon i vegger/ vinduer.  

 

Fellesbygg ihht tegninger med boder, verksted og lager i u. etg og hovedplan leveres med kjøkkeninnredning tilsvarende 

løsning i boligene, men med 60 cm bred oppvaskmaskin, 60 cm bred platetopp og stor oppvaskkum 50-60 cm bredde. 

Frittstående kjøl/ frys i 180 cm høyde, innredning i inntil 240 cm bredde + kjøl/ frys. Avtrekksvifte fra kjøkken og 4 

panelovner monteres på yttervegger à 1000/ 1200 watt. Nødvendig lysarmaturer i fellesbygget samt 3- 4 utelamper med 

lysføler/ sparepærer med lysstyring. 

 

Det kan forekomme avvik mellom tegninger, illustrasjoner og leveransebeskrivelsen, denne leveransebeskrivelsen går 

foran alt.  
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