T I L V A L G

MYE Å VELGE I
Som kjøper av en leilighet i Rotneshagen, vil du ha mulighet til å
bestille tilvalg etter din personlige smak. Du kan tilrettelegge
boligen så den blir helt din egen, for her er det mye å velge
mellom.
Foruten det som leveres som standard, har du for eksempel 7
typer gulv å velge mellom, mange forskjellige dusjer og kraner,
flere typer innerdører og en mengde kontakter og brytere, for å
nevne noe.
I denne brosjyren finner du de fleste av tilvalgene som tilbys i
Rotneshagen. Kjøper du leilighet før 4. september, vil du ha
mulighet til å velge alle disse tilvalgene!

Boen eik Crescendo 1-stav hvit mattlakk

Boen eik Crescendo 3-stav mattlakk

TMP Vinyl Seiland

TMP Vinyl Ferder Grå

PARKETT
Som standard leveres en 3-stavs
eikeparkett, men du kan velge mellom alle
disse typene som tilvalg.

TMP Vinyl Dovre Brun

Boen Crescendo 1-stav mattlakk parkett.

Boen eik Crescendo 1-stav Arizona

KJØKKEN

KJØKKEN

Kjøkkenkraner

Kjøkkenhetter

Selve kjøkkenet leveres av Sigdal, som vil
tilrettelegge de fleste av tilvalgene til
kjøkkeninnredningen. Som standard
leveres kjøkkenkranen Azur, men du kan
velge å skifte den ut med en av disse 5
andre kjøkkenkranene.

En kjøkkenhette i spesiell design kan
fremheve hele leiligheten. I Rotneshagen
kan du velge mellom mer enn 10 forskjellige kjøkkenhetter, avhengig av den
tilgjengelige bredden der hetten skal
monteres.

Tapwell EVO 984

Orion med tilllegg for PDV-belegg

Tapwell EVO 184

Tapwell ASM 887 krom med tut

Sigma

Luna

Sort kjkøkkenbatteri Tapwell ARM 984

Sort kjøkkenbatteri med tut Tapwell ARM 887

Leto

Tender

KJØKKEN

BAD

Kjøkkenhetter, forts.
Enkelte av kjøkkenhettene leveres i
utgangspunktet i rustfritt eller børstet stål,
men kan også bestilles i børstet eller
lakkert kobber, børstet eller lakkert
messing, børstet eller lakkert sort stål eller
lakkert i en lang rekke farger.

Badet inneholder som standard alt du
trenger, men som tilvalg kan du velge mellom 4 andre servantbatterier, 4 typer dusjer,
2 toaletter og flere speil og speilskap. Hvis
det er plass, kan du også velge større baderomsmøbel. Og hvis du vil ha andre fliser på
badet, står FagFlis klar til å hjelpe deg.

Luna i rustfritt stål

Servantbatteri Tapwell EVM 071

Slimline m/LED belysning, stål eller hvit frontlist

Tender - i 60 cm bredde

Servantbatteri Tapwell SK 71

Sort servantbatteri Tapwell ARM 071

Orion i børstet stål

Lyra

Sort servantbatteri Tapwell ARM 071

Takdusjpakke Tapwell TVM 7200 i krom

Takdusj pakke Tapwell LQM 8200 krom

Sort takdusjpakke Gustavsberg Estetic Square

Sort takdusjpakke Tapwell TVM 7200

Bunnventil til servant Tapwell PS 4200 Pop-up

Spyleknapp Tece Square II

Sort spyleknapp Tece Square II

Veggskål Villeroy & Boch Subway 2.0

Veggskål Portsgrunn Seven D

Baderomsmøbel Eli 80 cn hvit, servantskap

Baderomsmøbel Eli 100 cn hvit, servantskap

Servant Ada 80 cm hvit, «Mid servant»

Servant Ada 100 cm hvit, «Mid servant»

INNERDØRER
Hvite, glatte dører leveres som standard,
men som tilvalg kan du velge andre typer
dører. Mange synes det er fint med en
glassdør mellom entreen og stuen, derfor
er disse også med i tilvalgene.

Vikingbad Ida 80 cm speil m/LED lys

Hvit kompaktdør med enkel omramming

Vikingbad Ida 100 cm speil m/LED lys

Kaia 80 speilskap

Kaia 100 cm speilskap

Trend Slim baderomslampe, LED/krom

Tilvalg fliser tas direkte medf Fagflis

Koksgrå kompaktdør med enkel omramming

Hvit glassdør med enkel omrammimg

Koksgrå glassdør med enkel omramming

Hvit eller koksgrå skyvedør

ELEKTRO
Stikkontakter og uttak
Leilighetene i Rotneshagen leveres rikelig
utstyrt med brytere og kontakter i henhold
til gjeldende standard. Du kan imidlertid
bestille mange forskjellige tilvalg for å tilpasse leiligheten akkurat slik du ønsker.

Ekstra TV-uttak inkludert 3 doble stikkontakter

Ekstra brytere

Endre fra dobbel stikkontakt til 4 stikkontakter

Ekstra punkt inkludert tomt 20 mm rør og dekklokk

Flytte elektriske punkter

Ekstra dobbel stikkontakt på egen kurs 13/15 ampere

Utvendig stikk på balkong på eksisterende kurs

Ekstra doble stikkontakter

Ekstra enkle stikkontakter

Enkel innfelt stikk med lader, USB A og C

ELEKTRO

ELEKTRO

Sort designpakke med
brytere og kontakter

Brytere til belysning

I stedet for hvite brytere og kontakter, kan
du bestille stilige, sorte designbrytere og
kontakter.

Det er også mulig å sette inn dimmere i
stedet for brytere, og bestille flere
lampepunkter. En spesialbryter som slår
på lyset når den merker bevegelse, er
også med i tilvalgsprogrammet.

Sorte design enkeltkontakter

Bytte fra bryter til dimmer

Sorte design dobbelkontakter

Sorte design brytere

Komfortbryter med bevegelsesføler

Innvendig lampepunkt, stikkontakt v/tak og bryter

Sorte design dimmere

Sorte design enkelkontakter med USB A + C ladere

Tilleggspunkt for lampe på eksisterende bryter

Tilleggspunkt for bryter på eksisterende punkt

ELEKTRO

ELEKTRO

Tak- og veggarmatur

Lysskinner

Det tilbys også tak- og vegglamper til deg
som ønsker alt ferdig montert ved innflytting. I Rotneshagen kan du velge
mellom flere typer lamper, noen av dem
også i svart eller hvttt og i tre forskjellige
størrelser.

Lysskinner utgjør en flott tilleggsbelysning.
Til din nye leilighet i Rotneshagen kan du
bestille sorte eller hvite lysskinner i flere
lengder, som lyskilde kan du velge mellom
to forskjellige spotter i svart eller hvit
utførelse.
Taklampe Orion

Taklampe Circulus

Taklampe Bell i sort, velg mellom 3 ulike størrelser

Hvit Zip lysskinne i flere lengder, kun skinne

Sort Zip lysskinne i flere lengder, kun skinne

Taklampe Bell i hvitt, velg mellom 3 ulike størrelser

Vegglampe Duo, LED 10w

Lyskilde Zip Tube Micro LED, hvit eller sort

Lyskilde Zip Zoom LED, hvit eller sort

ELEKTRO

ELEKTRO

Belysning kjøkken

Diverse elektro

I det omfattende tilvalgsprogrammet kan
du også velge spesialbelysning på
kjøkkenet, under overskapene. Her er det
stilige lysskinner i flere lengder å velge
melom, samt hvite eller sorte møbelspots.

Alle leilighetene i Rotneshagen vil være utstyrt med moderne svarapparater med 3,5
tommers skjerm for å kommunisere med
besøkende som står ved inngangen. Som
tilvalg kan du imidlertid bestille et apparat
med 7 tommers fargeskjerm.
Svarapparat med 7 tommers skjerm

Slimline Pro LED-stripe 170 mm - 270 mm

Slimline Pro LED-stripe 570 mm - 870 mm

MALING
Hele leiligheten eller
enkelte rom
Hvis du ikke gjør noen tilvalg, blir alle
veggene i leiligheten malt i fargen Bomull.
I Rotneshagen kan du på en enkel måte
bestille hvert enkelt rom malt i en annen
farge som tilvalg, eller alle veggene i
leiligheten i den fargen du ønsker.

Hvite eller sorte lys i overskap kjøkken, 2 - 5 stk

Driver for Slimline Pro

FARGEDE LUFTEVENTILER
Hele leiligheten eller
enkelte rom
I leiligheten vil det være montert veggventiler for luftsirkulasjonen. Hvis du har
valgt en annen farge i noen rom, kan du
også velge veggventiler i en
matchende farge i disse rommene.

