Materialeoversigt

Følgende dokument beskriver materialevalget på boligprojektet Lysningen i
Esbjerg ved bygherre Claus Sørensen Ejendomme A/S. Dokumentet kan downloades fra siden www.Lysningen.nu

Emne

Beskrivelse

Reference

Landskab oversigt
Belægning
Vejarealer

Sort asfalt
Afasede kantsten

Belægning
Parkering i terræn

Græsarmering i beton

Belægning
Gangstier

Slotsgrus
Permabel grusbelægning
Egnet til gangbesværede og kørestole

Beplantning
Græs

Svensk Classic Turf

Beplantning
Eng

Sammensætning af vild engflora
Indhold som:
Kornblomst, Kornvalmue, Okseøje, Blå Hør, Farvegåseurt,
Hvid Okseøje, Bibernelle, Esparsette, Dagpragtstjerne,
Purløg, Boghvede, Kongelys, Rødkløver, Mølleblomst,
Aftenstjerne

Beplantning
Træer

Fire forskellige trætyper i højden 10 - 14m
Indhold som:
Vindereg, Vortebirk, Asp og Vildpære

Beplantning
Frugttræer

Tre forskellige trætyper i højden 8 - 10m
Indhold som:
Blomme (Prunus opal), Æble (Malusr Rød Ananas), Æble
(Malus Filippa)

Beplantning
Småtræer og buske

Tre forskellige typer
Indhold som:
Jap. Snebolle, Dværgfyr, Bærmispel

Beplantning
Frugtbuske

Blandede bærbuske
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Cykelparkering i terræn

Beskrivelse
Reference
10 cykelholdere pr. bygning. I åbent skur med
stålkonstruktion og træbeklædning. Sensorstyret belysning.

Cykelparkering i kælder

134 cykelholdere, både i form af enkelt niveau
cykelhjulsholder, og to lagsparkering.

Postkasser

Vægmonteret postkasser til alle lejligheder fra Renz model
701
Pulverlarkeret mørk

Affaldshåndtering

Der etableres ved hver bygning molokker for underjordisk
affaldssortering
Al sortering sker iht. Esbjerg Kommunes retningslinjer for
affaldshåndtering med start i 2020

Belysning
Parkeringsrampe

Indbygningsarmatur til støbt beton
BEGA Indbygningsarmatur

Belysning
Terræn

Lygtepæle
Focus NYX330
3,5m

Belysning
Terræn

Pullert
Focus NYX Pullert
1,2m
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Emne

Beskrivelse

Reference

Udvendig oversigt
Facadetype 1
Hvide facader

Hvid slebet marmor beton a la terrasso som kontorhuset
White House i Esbjerg.
Overfladen er vedligeholdesesfri

Facadetype 2
Mørk facade

Facadetype 2
Mørk Facade
Mørk anodiseret aluminiumplader monteret i beton
recesser.
Overfladen er vedligeholdesesfri

Søjler ved indeliggende
altaner

Lyse facader: som facadetype 1
Mørke facader: som facadetype 2

Vinduer og døre
udvendige

Træ/Alu vinduer med trelagsglas. Der er valgt ekstra
støjdæmpende vinduesløsninger i en del af vinduerne mod
Spangsbjerg Kirkevej.
Udvendig farve: Mørk
Indvendig farve: Hvid

Sternkanter,
kantafslutninger,
sålbænke osv.

Alu profiler i farve som vinduer.

Hoveddøre vved
opgange

Alu/glas dør med glas sideparti.
Opbygget i facadesystem i samspil med ovenliggende
sluser.
Farve som vinduer.

Døre i kælder

Stål-branddøre i farve som vinduer
Døre I forbindelse med indgange både I kælder og
hovedindgange udføres med automatik døråbning.

Adgang til P-kælder

Gitter rulleport med adgangskontrol (Brik åbning)

Terrassebelægning
Indeliggende terrasser

Terrassebelægning i lys beton.
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Terrassebelægning
Tagterrasser

Beskrivelse
Terrassebelægning i hårdttræs terrassegulv
Rødbrun i nuancen - patineret i sølvgrå farve.
Smårillet/skridsikker overflade.

Værn
Indeliggende altaner

Glasværn uden sprodser og poster
Gelænderhøjde:
Altaner min. 1,2m
Indspændt glas i bund uden håndliste.

Værn
Tagterrasser

Glasværn
Opsat på pulverlarkerede RHS-profiler i glashøjde min. 1,5m
Uden håndliste
Farve på poster som vinduer

Afskærmning
Indeliggende altaner

Fastmonteret glas
Glas fra top til bund af altan.
Vindafskærmning.
Ingen lodrette poster.

Tagflader
Alle synlige tagflader

Grønt tag af blanede græs og mosarter
Opbygget med øget vækstflag sikret mod vind
Skjult afvanding
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Emne

Beskrivelse

Reference

Indvendig oversigt
Lamelmåtte
Hovedindgange

Planforsænket smudsmåtte
Som Ege
Sort gummi, grå tekstil og mørk anodiseret aluminium

Trappe
Indvendig

Helstøbt element trappe
Hvid terrasso
Værn mod durchsicht og håndliste på væg

Gulv
Opvarmet kælder

Epoxy bunden beton

Gulv
Lejligheder generelt

Bæredygtig og avanceret flerlagsgulvbelægning af typen
Modular ONE fra Parador.
Undergulvene udføres med ekstra akustisk dæmpning.
Gulvet er ekstremt slidstærkt, rengøringsvenligt og godt for
indeklimaet. Gulvet er på forkant i økologi og opfylder de
højeste krav til bæredygtigt hjem
Made in Germany

Alle lejligheder udføres med gulvvarme i alle rum
Gulv
Toilet, bad, udvalgte
bryggers samt
fællesarealer.

Keramisk flise
Emil Ceramica Stone Box Bright Grey
Fliserne er i eksklusivt lagt format på 15x90 cm, der ligges i
varieret forbandt.
Alle lejligheder udføres med gulvvarme i alle rum

Fodlister
Ved fællesarealer og
trægulve

Fodliste hvidmalet og, spartlet og fuget.

Vægge
i Lejligheder

Beton- og gipsvægge med filt og hvidmalede.
Ekstra lyddæmpning mellem lejligheder.

Vægge
Depot adskillelser

Slagfaste systemvægge
Sikret med gitter mod lofter
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Køkkeneninventar

Beskrivelse
Reference
VH-7 Focus fra HTH i mat hvid lak med integrerede
grebsskinner
Integreret LED-linjearmatur i overskabe
Lukninger er monteret med lågedæmpere samt robuste
hængsler og skinner
Stænkplade i hvid glas i hele køkkenets bredde
Bordplade udføres i 20 mm poleret hvid slidstærk komposit
granit

Køkken armatur

Quooker Fusion Square i børstet krom
PRO 3 beholder og ophæng er monteret under vasken
Vask fra Blanco Subline 500 integrallimet i antracit

Køkken hårdehvidevarer

Alle hvidevarer fra Miele og er integreret i inventaret
Ovn: H 2860 BP
Kogeplade: KM 7414 FX til planlimning
Køl/frys: KFN 37132iD
Opvaskemaskine: G 4264 SCVi

Bad og Toilet
inventar

VH-7 Focus fra HTH i mat hvid lak med integrerede
grebsskinner
Lukninger er monteret med lågedæmpere samt robuste
hængsler og skinner
Vask fra Kuma Canto i helstøbt marmor i Silk Grey
Spejl monteret fladt på væg, i hele bordets bredde

Bad og Toilet
Armatur

Børma A1

Bad og Toilet
Bruse armatur

Børma Idealrain integreret i loft
Børma A6 indbygningsarmatur

Bad og Toilet
Afløb

Unidrain Highline

Bad og Toilet
Toilet

Duravit Me by Starck
Rimless
Wonderglissbelægning
Softclose
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Bad og Toilet
Betjeningsplade

Beskrivelse
Grohe Skate Cosmopolitan

Bad og Toilet
Toiletbørste

Smedbo RS332

Reference

Rustfri stål
Udskiftligt børstehoved
Væghængt
Bad og Toilet
Kroge og
toiletpapirsholder

Saniscan IT10150 og IT10200 i rustfri stål

Bryggers
Inventar

Inventar model som i køkkener
Bordplader udført i hvid slidstærk kompaktlaminat
Bryggers med gennemgang til toiletrum udføres med
skydelåger

Skabe i værelser og walk- Enkeltstående og dobbelt skabe i værelser udføres som VHin
7 i hvid
Skabsvægge i soveværelser og walk-in udføres med
skydelåger fra gulv til loft også i hvid. Ligledes i udvalgte
Bryggers
Lofter
Fælles ankomstarealer

Mineraluldsloft
Hvidt lydregulerende systemloft
Pladerne tildannet for skjult montage

Lofter i lejligheder

Glat hvidtmalet gipsloft
2 lag fast gipsloft monteret på lydbøjler
Der udføres i felter med lydabsorberende perforerede
gipslofter i lejlighedernes opholdrum. Disse områder
omfatter bl.a. køkkenet, spiseområde og sofaområde

Indvendige døre
Generelt

Massive hvide døre
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Beslåning
Lejligheder generelt

Beskrivelse
L-greb med runde rosetter fra Randi 7024

Belysning
Generelt

Indbygningsspots i mat hvid er placeret i alle bryggers,
toiletter, gangarealer og i opholdsrum over køkkener

Reference

Der i værelser og ved sofa og spiseområdet lavet
lampeudtag i loft
Belysning
Bad og Toilet

Indbygningsspot ude i rummet
Indbygget LED armatur i loft over spejl.

Belysning
Fællesarealer og
trappeopgang

Loft/vægarmatur
Pulverlarkeret aluminium
Integreret nødbelysning

Låse system

Smart låsesystem
Salto Virtual Network (SVN system)
Nem integreret brikadgang indbygget i dørtelefon med
video tilslutning, samme brik giver adgang alle steder

Antenneforhold/EDB-stik Alle boliger er fremført med fiberforbindelse til internet/TV
I køkken/stue er monteret 2 stk. TV-udtag
Værelser er etableret med tomrørsinstallation så det er
muligt at etablere enten TV eller internet udtag
Afbrydere og eludtag

Alle boliger er udstyret med stikkontakter jf. gældende
lovgivning, derudover er der monteret lampested med
afbryder ved dør
Alle boliger er udstyret med røgalarmer
Terrasser er udstyret med stikkontakt samt lampeudtag
med tænding fra stuen

Ventilation

Hver lejlighed er udført med sit eget decentrale
ventilationsanlæg
Ventilationen er med effektiv varmegenvinding for at
nedbringe varmebehovet
Udsugning i køkkenet er med en højeffektiv Berbel
emhætte, der er koblet op på ventilationssystemet og
udstyret med sit eget system, for forceret effekt.

Alle udleverede illustrationer, visualiseringer m.v. er kun vejledende. Med hensyn til alle fotos omkring projektet, kan der være
gengivet genstande, udstyr, indretning og udsigt som ikke medfølger, men blot er medtaget som illustrativt eksempel på
muligheder for indretning. Illustrationer i dette dokument er udelukkende model- og/eller produktbilleder.
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