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RESUMÉ - HVAD UDFØRES

FACADER

FACADER

FACADER

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

AFLØBS- OG VAND-
INSTALLATIONER I KØKKEN 
OG BAD

VINDUER OG DØRE

VENTILATION

UDEAREALER

LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

TAG

S1 Landskab/LAR, kloakker, tag, facader, døre og vinduer: Adserballe & Knudsen A/S
S2 Installationer, lejlighedssammenlægninger og tilgængelighedsboliger: Finn. L. & Davidsen A/S

AFFALDSØER

HVEM UDFØRER ARBEJDET
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VIGTIG VIDEN - A B C FOR BEBOERNE

Affald 

Når arbejderne i blokken opstartes, vil samtlige affaldsskakte blive nedlagt.  Affald skal herefter 
sorteres og bortskaffes på affaldsøer placeret på terræn, se kort over placering på side 10. Det nye 
affaldssystem rottesikres.  Affald sorteres som følger: 
• dagrenovation
• pap
• papir
• glas 
• batterier
• elpærer

Afdækninger 

Alle gulve i arbejdsområder i lejligheden vil blive afdækket, mens byggearbejderne pågår. Møbler vil 
blive afdækket i nødvendigt omfang, når der foregår støvende arbejder. 
Beboerne får udleveret afdækningsplast til brug for supplerende afdækning af tv m.m.

Badevogne 

Når installationsarbejderne i opgangen igangsættes, vil det ikke være muligt at benytte badeværelset 
i din lejlighed. Hver lejlighed vil i den periode råde over et privat badeværelse/badevogn, som er op-
stillet på parkeringsplads eller grønne arealer, som angivet på byggepladsplan. Beboerne vil i denne 
periode selv skulle sørge for rengøring af badevogn og selv sørge for toiletpapir, sæbe og hånd-
klæder.  Beboerne skal aflevere badevognen i samme stand som modtaget. Hver familie får deres 
egen nøgle, der passer til badevognen.

Beboerkoordinator 

Til byggesagen er tilknyttet beboerkoordinator ansat af Friheden, og derudover vil begge storentre-
prenører stille en koordinator til rådighed. Se i øvrigt under informationsvogn. 

Brugervejledning

Når arbejderne er afsluttet vil alle beboere modtage en vejledning om brug af alle nye mate-
rialer f.eks vinduer, og en vejledning i rengøring af de nye ting mm. Brugervejledningen til bl.a. venti-
lationsanlæg udleveres når arbejdet af hver enkel bolig er afleveret.

Børn og byggeplads 

Entreprenør vil instruere børn i, hvordan de skal færdes sikkert i bebyggelsen mens byggesagen 
pågår. 

Beboerne bør, hvis og når det er muligt, undgå at gå eller køre igennem Friheden, så længe der 
renoveres.

Cykler 

Eksisterende cykelstativer langs facader vil blive demonteret når arbejderne påbegyndes i blok-
ken. Stativerne placeres midlertidigt på græsarealer, indtil de nye cykelstativer langs facader er 
etableret.

Drift & vedligehold

I forbindelse med den efterfølgende vedligeholdelse af installationer, vil denne overgå til ejen-
domskontoret, når færdigmelding af arbejdet har fundet sted.
 
Entredøre

Entredøren udskiftes efter alle arbejder i lejligheden er afsluttet. I denne forbindelse demon-
teres eksisterende ringklokke og ny batteridrevet kan afhentes på ejendomskontoret. 

Efterreparationer i lejligheder

Vinduesudskiftning
Beskadiget tapet efter nedtagning af vinduer og indfatninger vil blive fjernet/skåret rent. Kanten 
vil blive spartlet og der vil opsættes væv, filt eller savsmuldstapet så tæt på eksisterende over-
flade som muligt.  Har beboerne selv gemt et stykke tapet som tilsvarende, kan dette opsættes.
Beboer skal selv foretage den afsluttende malerbehandling.

Ventilation
I forbindelse med boring af huller i vægge til installationskanaler, kan der opstå skader på væg-
ge. Huller repareres som beskrevet under vinduesudskiftning. Omfang af huller er angivet  i  
procesplanen for de enkelte lejligheder.   

Badeværelser
Følgende arbejder foregår uanset hvilken type badeværelse man har, og hvilken type renovering 
man vælger:
• Terrazzogulve repareres med materiale så tæt på eksisterende overflade som muligt, og hele 

gulvet slibes og poleres. 
• Flisegulve repareres med fliser så tæt på oprindelige fliser som muligt. (Hvis beboerne har 

tilvalgt at evt. eksisterende gulvfliser skal fjernes, demonteres fliserne, terrazzogulvet repa-
reres og afsluttes med polering).

• Malede vægge repareres, spartles og afsluttes med malerbehandling. 
• Vægge med fliser repareres med fliser så tæt på de oprindelige fliser som muligt. 
• Vedrørende øvrige arbejder henvises til tilvalg/tilkøb.

Ved endt arbejde lægges en færdigmelding på køkkenbordet, og evt. spørgsmål vedrørende 
denne, kan besvares i informationsvognens åbningstid, hvor der ligeledes er online-adgang til 
pågående fejl og mangler.
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Satelit

Eksempel på byggeplads omkring en blok

Tegning af blok dækket 
ind med stillads og afdækning
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Forsikringsforhold

Beboerne anbefales at tegne indboforsikring eller orientere sit forsikringsselskab om, at der skal 
udføres renovering af bebyggelsen og inde i boligerne. I tilfælde af skader på inventar under ud-
førelsen vil entreprenørens forsikring dækker skaderne. Hvis der er skader på egne effekter i bolig, 
forvoldt af entreprenøren, meldes dette til eget forsikringsselskab, som så gør regres mod entre-
prenørens selskab.
Friheden har tegnet en selvstændig forsikring  til byggesagen, der dækker skader på indbo i et be-
grænset omfang. 

Forsyningsafbrydelser – El 
Elinstallationer i blokkene kan desværre ikke afbrydes opgangsvis, så der må påregnes for-
syningsafbrydelser, selvom der ikke arbejdes i din opgang.  Afbrydelserne vil naturligvis blive varslet, 
og kun foregå i arbejdstiden. Årsagen er, at Friheden er opbygget med en fælles installation for flere 
opgange i stedet for som normalt, med en installation pr. opgang.  

Fotoregistrering  

Både storentreprenør 1 (udvendige arbejder + vinduer) og 2 (indvendige arbejder) vil foretage en 
grundig fotoregistrering af lejligheden inden arbejderne igangsættes. Foto skal tjene som dokumen-
tation for eksisterende forhold, og for tilrettelæggelse af arbejderne i badeværelse og køkken.

Færdsel i bebyggelsen 

• Pas på tung trafik og benyt altid fodgængerfelter opmærket med hvide striber
• Overhold entreprenørens skiltning 
• Respekter afspærringer og håndværkernes arbejdsområder 
• Pas på glatte og ujævne køreplader og overgange 

Der vil være daglige materiale- og affaldstransporter ved hjælp af kraner, lifte, gravemaskiner m.m. 

Færdsel i trappeopgange 

• Trapper er afdækkede – pas på evt. løs afdækning og informer straks byggeledelsen, hvis det  
 skulle være tilfældet
• Der hejses materialer i trappeopgang – respekter vagter og forbudsskilte 
• Elforsyning til byggesagen trækkes via trappeopgang – pas på ledninger
• Der opstillles midlertidigt stillads på øverste repos i forbindelse med etablering af ovenlys

Færdsel omkring blokke  

Hele blokken hegnes ind, og området er kun tilgængeligt for entreprenør. Der etableres 
overdækkede gangbroer til alle opgange og kældre, der skal sikre beboerne uhindret adgang til 
trapper og boliger. De udvendige arbejder udføres fra lifte, platforme og stilladser. 
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Genhusning 

Der er i byggesagen to genhusningssituationer, en i forbindelse med ændring af karnap til fransk altan og 
en i forbindelse med miljøsanering. Det betyder at beboerne i de små lejligheder (38 og 50m2) muligvis vil 
blive genhuset to gange.

1. Beboerne i de små lejligheder (38 og 50m2) genhuses i ”beboerhotel” på byggepladsområde i ca. 14 
dage, da det ikke vil være muligt at opretholde redningsåbninger i lejligheden, når karnap ændres til fransk 
altan. Beboerne skal selv medbringe sengetøj, diverse køkkengrej, madvarer og personlige ejendele. 

2. Beboerne i de små lejligheder (38 og 50m2) vil muligvis genhuses i “beboerhotel” i 4 dage (3 overnat-
ninger). De forholdsvis få berørte beboere vil få direkte besked.

Har man mulighed for at “flytte ud”/overnatte andet steds, og ønsker man ikke at gøre brug af beboerho-
tellet, skal dette fravælges under afsnittet beboertilvalg og -tilkøb.

Beboere med særligt behov, og beboere der skønner at de ikke kan være i egen bolig under renoverin-
gen, bedes kontakte beboerkoordinatoren på byggesagen, således at denne kan få et overblik over be-
hovet. Da der kun er låneboliger i begrænset omfang, kan beboerne opleve at blive afvist, selvom de har 
et ekstraordinært behov. 

Hjemmeside 

Byggesagen kan følges på Frihedens hjemmesiden - følg linket på forsiden bs-friheden.dk. Beboerlogistik-
plan vil også være tilgængelig på hjemmeside. 

Håndværkernes arbejdstid 

• Mandag til torsdag fra 7.00 – 18.00
• Fredag fra 7.00 – 16.00

Der arbejdes ikke fra fredag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 7.00. 

Derudover arbejdes ikke på følgende dage:
• 1. maj
• Grundlovsdag
• Helligdage (Påske, Store Bededag, Pinse, Kr. Himmelfart, 1.-2. juledag, 1. januar)
• Fredag efter Kr. Himmelfart
• 24. december (juleaften)
• 31. december (nytårsaften)

Husdyr i lejligheder 

Husdyr kan ikke opholde sig i lejligheder i den periode de indvendige arbejder pågår.  Arbejderne støjer 
og håndværkerne skal have adgang til alle rum. 

Informationsvogn

Informationsvognen er placeret ved ejendomskontoret, som angivet på plan. 

Informationsvognen er åben: 
• mandag - fredag 8.00 – 9.00
• samt tirsdag og torsdag 16.00 – 17.00 

I ferieperioder vil/kan informationsvognen være lukket. Dette vil der informeres nærmere om 
på hjemmesiden.

I informationsvognen er der ophængt tegninger og tidsplan, så byggesagen kan følges, og det 
er muligt at se prøver på håndvaske, blandingsbatteri og bruserarmaturer, væghængte toiletter, 
emhætte med skab. Det er også muligt at se el-tavlen i informationsvognen.

Byggesagens beboerkoordinatorer vil være til stede i informationsvognens åbningstid. Beboer-
koordinatorer vil kunne hjælpe med tilkøb, tilvalg og svare på spørgsmål vedr. byggesagen.  
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Informationsmøder 

Der vil inden byggestart blive afholdt et informationsmøde, for alle beboere i hver etape, hvor råd- 
givere og entreprenører vil gennemgå tidsplan, byggepladsforhold og byggeproces.  

Etapemøde afholdes – 14.08.2017

Inden arbejderne i blokkene igangsætte vil der være mulighed for at deltage i blokmøde, hvor der 
informeres mere detaljeret om arbejderne i lejlighederne herunder varslinger. 
Alle vil modtage en invitation.

blokmøde 6   –  Teatersalen - 10.04.2018 kl. 18:00-20:00
blokmøde 19 –  Oasen - 15.01.2018 kl. 18:00-20:00
blokmøde 20 –  Teatersalen xx.10.2017 kl. 18:00-20:00 (den præcise dato eftersendes)
blokmøde 21  –  Oasen - 18.04.2018 kl. 18:00-20:00
blokmøde 22 –  Teatersalen - 21.08.2017 kl. 18:00-20:00

Kælderrum 

Alle kælderrum inkl. cykelkælder og barnevognsrum skal ryddes, så håndværkerne kan skifte vindu-
er og udskifte installationer i kælder. 
Entreprenør vil varsle før tømning af kælderrum og tilbageflytning til kælderrum. 
Der udleveres 10 flyttekasser pr. bolig. Flyttekasser vil blive stillet i kældergangen ca. 2 uger før 
tømning af kælderrum. 
Alle effekter/flyttekasser skal mærkes og placeres i afmærkede trådbure, som stilles til rådighed af 
entreprenør. Entreprenør fotoregistrerer og kvitterer for trådbure. 
Trådbure opbevares i aflåste skibscontainere, som køres til aflåst lagerhotel.

Mangler 

Entreprenøren kontrollerer alle arbejder og udbedrer eventuelle mangler. 
Beboerne skal registrere eventuelle mangler, når entreprenør har afsluttet mangeludbedringen.  
Rådgiver udfører derudover mangelgennemgang, og sikrer udbedring af de sidste oplistede mangler.

Mangellisten gennemgås af rådgiver, og forhold som er mangler ved byggesagens arbejder vil blive 
udbedre. Mangellisten returneres til beboeren, så det er muligt at se hvad der udbedres og ikke 
udbedres.
    
Midlertidige installationer i trappeopgang 

Når installationer nedrives i lejligheder, vil der blive opstillet midlertidig vask med vandhane (koldt 
vand) og afløb i trappeopgang på hver etage.   

Miljøarbejder 

Der er konstateret miljøfarlige stoffer i en række materialer i lejligheden, og derfor er det nødven-
digt at tage alle nødvendige forholdsregler når arbejderne pågår:

• Der opsættes sluser og afdækninger, når franske altanpartier nedrives i de små lejligheder. 
• Der etableres mekanisk ventilation med afkast gennem vindue. 

Håndværkerne der udfører miljøarbejderne vil bære beskyttelsesdragter og masker. 
Der vil blive gjort rent efter nedtagning af sluser og afdækninger.  

Nøgler og nøglebokse

Aflevering af nøgler til lejlighed og postkasse skal ske til ejendomskontoret, der overdrager 
dem til entreprenøren (der kvitterer for modtagelsen), når arbejdet i den enkelte blok påbe- 
gyndes. Nøgler vil blive placeret i nøglebokse, som monteres på entredøre. 
Alle håndværkere er instrueret om at lejligheder ikke må forlades uden at entredør er låst.  
Hvis du ikke afleverer nøgler rettidigt, har boligorganisationen ret til at skaffe sig adgang til din 
lejlighed og postkasse med låsesmed.
Aflevering af nøgler til lejlighed og postkasse er meget vigtig, da en låst dør vil stoppe / for-
sinke byggeriet, da arbejderne hænger sammen etagevis (som f.eks. vandrør, afløbsløbsrør m.v.) 
og den manglende nøgle til postkasse bremser facaderenoveringen. Manglende nøgler koster 
både tid og penge. 

Opvaskemaskine

Opvaskemaskiner i lejligheder vil ikke kunne bruges i byggeperioden hvor vand- og afløbs-    
installationer ikke fungerer.
Har beboerne en godkendt opvaskemaskine installeret, vil opvaskemaskinen blive tilsluttet 
igen. Hvis installationen af opvaskemaskinen ikke er godkendt af ejendomskontoret, er det 
muligt at tilkøbe godkendt Waterblock og dermed få opvaskemaskinen geninstalleret af 
montøren.

Parkering

Parkeringsarealer vil være begrænsede i hele byggeperioden. Man må således forvente at skulle 
gå lidt længere til sin opgang end normalt. 

Postkasser 

Postkasser vil blive nedtaget og opsat midlertidigt, mens facader istandsættes / isoleres. Når de 
nye isolerede facader er monteret, vil postkasser blive genopsat under ny overdækning.  

Proces- og tidsplan i de enkelte lejligheder

I logistikplanen er vedlagt en proces- og en tidsplan, som angiver de enkelte arbejders varighed 
i lejligheder. 
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Vagt 

Entreprenørens vagtordning kan kontaktes uden for arbejdstid i tilfælde af: 
• Problemer med vandinstallationer, elafbrydelser, badevogne og lign. 
 Tlf. 30 16 08 86
• Problemer med stillads, afdækning, beboerhotel og lign. 
 Tlf. 70 11 12 14

Alle bedes respektere, at vagtordningen udelukkende er for akutte henvendelser, som 
vedrører renoveringen. Derfor skal du ikke kontakte Frihedens eget vagtfirma for spørgsmål 
vedrørende Helhedsplanen, men benytte et af de to ovenstående.

Varslinger og information

Alle arbejder herunder forsyningsafbrydelser vil blive varslet af KAB og entreprenør i henhold 
til gældende regler og KABs regler herom. 
Varslinger sker skriftligt og omdeles i beboernes postkasser. 
KAB varsler beboerne 3 måneder inden arbejderne igangsættes.

Varslinger, generelt:
• Entreprenør varsler og informerer beboerne 2 uger før arbejderne.
• Entreprenør varsler og informerer beboerne 3 dage før arbejderne.
• Entreprenør varsler alle midlertidige forsyningsafbrydelser.
• Entreprenør varsler rydning af kælderrum 6 uger samt 2 uger før.
•  Entreprenør varsler og informerer om fotoregistrering og flytning af møbler m.v.
• Entreprenør afvarsler og omvarsler hvis der opstår uforudsete situationer.
• Entreprenør varsler mangelregistrering, mangelafhjælpning og færdigmelding. 

Alle øvrige varslinger varetages af entreprenører. 

Vaskerier  

Vaskerier vil i en kort periode være aflukkede, mens der omkobles til midlertidige installa-
tioner. Lukningen af vaskerierne er i en varighed på højst tre uger og der varsles inden. Der 
henvises til satellitvaskeriet, beliggende Hvidovrevej 355, i disse perioder. 

Vaskemaskiner

Vaskemaskiner i lejligheder vil ikke kunne bruges i byggeperioden hvor vand- og afløbsinstalla-
tioner ikke fungerer.
Har beboerne en godkendt vaskemaskine installeret, vil vaskemaskinen blive tilsluttet igen. 
Hvis installationen af vaskemaskinen ikke er godkendt af ejendomskontoret, er det muligt at 
tilkøbe godkendt Waterblock og dermed få vaskemaskinen geninstalleret af montøren.

VRydning af inventar m.m. 

I procesplanen for de enkelte lejligheder er angivet hvilke områder der skal ryddes for møbler, ting 
på vægge mm., så der er plads til at håndværkerne kan udføre deres arbejde. Inventar kan opmaga- 
niseres i trådbure om nødvendigt (se også pkt. kælderrum).

Støv og støj 

Alle arbejder vil medføre en del støv og støj, men vil være underlagt Hvidovre Kommunes krav, som 
angivet i ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende og vibrerende bygge- og anlægsaktivitet” 
bla: 
• arbejder skal varsles
• støj max 70 dB(A)
• vibration max 80 dB

Da Friheden er et betonelementbyggeri vil støj og vibrationer desværre forplante sig i blokken, 
selvom der ikke lige arbejdes i din opgang. 

Der vil blive udleveret en rulle afdækningsplast, ifm. forregistrering af lejligheder, for afdækning af 
inventar. Dog må det forventes at det vil være nødvendigt med ekstra rengøring efterfølgende. 

Tilvalg og tilkøb

Tilvalg og tilkøb er beskrevet detaljeret i materialet bagerst i nærværende logistikplan.

Badeværelser:
Der kan vælges mellem forskellige typer indretning af badeværelset (kun i badeværelsestypen med 
dør placeret i endevæggen); udvidelse af eksisterende fliseområde på vægge, behandling af gulve i 
badeværelser, spejl med lampe og håndvask.

Vindue ved altan:
Der kan vælges mellem stort oplukkeligt vindue eller to-delt vindue i altanparti.

Hvis der ikke foretages noget valg af løsning til indretning af badeværelse eller altanparti, vil der 
blive udført en standardløsning i boligen. 
Standardbadeværelse: type 2C
Standardvindue: stort vinduesparti (som eksisterende).

Tørkloset  

I perioden hvor vand- og afløbsinstallationer ikke fungerer i lejligheder, vil det blive tilbudt at få stil-
let et tørkloset til rådighed.  Tørklosettet placeres f.eks. i værelse eller stue. 
Entreprenør vil tømme tørkloset mandag, onsdag og fredag.
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SIGNATURER:

TYPE A

TYPE B

TYPE C

NOTE:

Alle blokke er i 4 etager, bortset fra blok
10+14+18 som er i 3 etager.

Opført 1961 - Strandmarksvej 40 - 82

Opført 1962 - Hvidovre Enghavevej 10 - 102

Opført 1962 - Hvidovrevej 512 - 555

Opført 1963 - Hvidovrevej 450 - 502

Opført 1963 - Strandmarksvej 4 - 12

BOLIGSELSKABET FRIHEDEN
FRIHEDEN I
ETAPEPLAN - HOVEDPROJEKT 29.01.2014

1
2

3

4

Varmecentral

Varmecentral
Højhus

Engstra
ndskolen

Frihedens 

Idrætscenter

boldbaner

Frihedens 
butikscenter

Strandmarkskirken

Hvidovre Enghavevej

H
vidovrevej

Gammel Køge Landevej

Avedøre H
avnevej

Friheden st.

Engstra
ndskolen

Frihedens 

Idrætscenter

boldbaner

Frihedens 
butikscenter

Strandmarkskirken

Gammel Køge Landevej

Avedøre H
avnevej

Friheden st.

1
2

3

4

LOGISTIKPLAN FOR BEBOERE BOLIGSELSKABET FRIHEDEN AFD. 4004-2/0050 FRIHEDEN 1 V.KAB 8

ETAPEPLAN

PRØVEBL

2 + 3 + 4 værelses lejligheder
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1 + 3 + 4 værelses lejligheder
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VIGTIGT FOR BEBOERNE:

• Pas på tung trafik
• Overhold skiltning
• Respekter afspærringer
• Parkeringsarealer vil være
 reduceret i hele bygge-
 perioden
• Pas på jeres børn
• Ingen gennemgang på bygge-  
 plads eller hovedbyggeplads

PRØVEBLOK
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BYGGEPLADSPLAN
ETAPE 4

Hundegård er flyttet

Signaturer:

Tung trafik på fællesveje

Informationsvogn

Beboerhotel

Sanitetsvogne 

Fodgængere

Fælles veje

Byggeplads og satellit-
byggeplads

Trafik knudepunkt 

Midlertidig postkasse
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PRØVEBLOK

Placeringen af affaldsøer på kortet 
er angivet som ikke-målfaste signa-
turer. 

Der er etableret affaldsøer i terræn, 
og skakter i opgangene er lukket 
permanent.
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AFFALDSØER

Affaldsøer

Signatur:

1 2 3 4
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BESKRIVELSE AF BYGGEPROCESSEN
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HOVEDTIDSPLAN
ETAPE 4

SIGNATUR:   Blå = S2 - FLD (ventilation, installationer)
   Grøn = S1 - A&K (tag, facader, vinduer m.m.)

UDVENDIGE ARBEJDERE

BLOK 6    JUNI 2018 - MAJ 2019
BLOK 19    MARTS 2018 - FEBRUAR 2019
BLOK 20    DECEMBER 2017 - APRIL 2019
BLOK 21    JUNI 2018 - MAJ 2019
BLOK 22    AUGUST 2017 - DECEMBER 2018
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TIDSPLAN - VENTILATION OG INSTALLATIONER - ÉN OPGANG

ÉN OPGANG Varighed

2 dage
2 dage
2 dage
4 dage
6 dage
4 dage
4 dage
3 dage
5 dage
5 dage
5 dage
5 dage
5 dage
3 dage
5 dage
5 dage
5 dage
3 dage
3 dage
3 dage
3 dage
5 dage
6 dage
6 dage
6 dage
2 dage
4 dage
2 dage

Afdækning i lejlighed
Opsætning af støvvægge og evt. sluser 
Boring af vandrette huller - ventilation 
Nedrivning af installationer
Hulboring - lodret
Udskiftning af el-tavle
Fjernelse af eksisterende kabler 
Trækning af nye kabler
Tætning af eks. ventilationskanaler S1 
Montering af ventilationsaggregat i entre 
Trækning af ventilationskanaler 
Opbygning af ny faldstamme 
Opbygning af nye brugsvandsrør 
Lukning af huller for installationer 
Opbygning af installationsvæg 
Trækning af koblingsledninger 
Beklædning af installationsvæg 
Lukning af huller for ventilation
Ny sokkel ved installationsvæg 
Reparation af badeværelsesgulve 
Maling af installationsvæg
Maling af rørkasser
Maling af entreloft
Montering af sanitet og blandingsbatterier 
Montering af spot i entre 
Mangelgennemgang
Mangeludbedring
Slutrengøring
Aflevering af nøgler 1 dag

FLD
FLD
FLD

FLD
FLD

FLD
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FLD
A&K

FLD
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FLD
FLD
FLD

FLD
FLD

FLD
FLD

FLD
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FLD
FLD

FLD
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FLD
FLD

14 dage 14 dage 14 dage 14 dage 14 dage 14 dage
  1. måned   2. måned   3. måned

55 dage
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TIDSLINJE BLOK XX - 8 MÅNEDER
1 2 3 4 5 6 7 8

VinduerVentilation - Installationer

Rækkefølgen på de indvendige arbejder i lejlighederne er, at ventilation og installationer altid udføres først, og derefter udskiftes vinduer.
Perioden mellem ventilation og installationer samt vinduer, vil variere fra opgang til opgang, da vinduesudskiftningen følges ad med de udvendige arbejder - tag og facader - og derfor er afhængig af vejret m.m.
Det endelige udførelsestidspunkt informeres ud via varslinger.

BEMÆRK

1) Der arbejdes ikke hele tiden i lejlighederne.  
Grunden til det er, at der arbejdes i flere 

 lejligheder i opgangen på samme tid. Der kan gå 
1-2 dage, hvor der stort set ikke, er en hånd-
værker inde i lejligheden. Det må forventes, at 
håndværkerne kommer og går i løbet af dagen 
og det vil de gøre mellem kl. 07.00 og 18.00 
(fredag til kl. 16.00).

2) Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at nogle 
af de beskrevne arbejder godt kan rykke rundt 
mellem ugerne, således at en opgave beskrevet 
i eksempelvis uge 1 måske først ligger i uge 2, 
og omvendt.
Antallet af arbejdsuger ligger fast.

3) Forvent at arbejdet i din lejlighed varer 10 uger 
ifm. ventilation og installationer, samt to period-
er af 6 dages varighed hver ifm. vinduer.

TIDSPLAN - VINDUER - ÉN OPGANG

Arbejdet i lejligheden tager ca. 2 uger inkl. aflevering og udbedring af evt. fejl og mangler.
De dage hvor vinduesudskiftningen udføres, vil håndværkerne starte med at afdække de gulve, hvor der bliver arbejdstrafik, ligesom der foretages afdækning af gulv og brystninger på altan samt gulve ved vinduer. 
I forbindelse med afdækningen opsættes der i stuen ved altanpartiet en støvvæg, så støvgener begrænses – støvvæggen nedtages, og der støvsuges når vinduerne er monteret. 
Vinduerne skiftes ”sidevis”, så facaden hele tiden er lukket på en side (ingen gennemtræk).  Varigheden af selve udtagningen og isætningen af vinduerne, uden forberedelse og finisharbejde, er 1-2 dag pr. side. Ved arbejds-   
dagens afslutning vil eventuelle vinduesåbninger, der mangler at få isat vinduer, blive midlertidigt aflukket, således at der ingen åbninger i facaden er. 

INDVENDIGE ARBEJDERE BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED
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BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED

VENTILATION OG INSTALLATIONER
 
Før arbejdet i opgangen/lejligheden starter
• Håndværkerne starter med at opsætte nøgleboks på entredør for 

adgang til håndværker.
• Fotoregistrering inde i boligerne af gulve og vægge m.m. i køkkener, en-

tréer og stuer, for dokumentation af lejlighedens tilstand inden opstart 
for arbejder med ventilation og installationer.

• Prøvetagning for lokalisering af farlige stoffer i eventuelle fliser på 
badeværelse, som håndværkerne kan komme i berøring med.

• Skabe i køkken, der er i vejen for hulboringer, fjernes.
• Skabe i badeværelse demonteres.
• Gulve og møbler afdækkes af beboerne.

Tidsplan/arbejdsbeskrivelse
Arbejdet i lejligheden tager ca. 10 uger inkl. aflevering og udbedring af evt. 
fejl og mangler.
Bemærk at der ikke arbejdes hele tiden i lejligheden i de 10 uger. 
 
Beboer 
Beboer rydder følgende områder:
• Badeværelse ryddes for løst inventar.
• Entré og skabe i entré ryddes for løst inventar.
• Lamper, tyverialarmer og diverse fastmonterede kabler på vægge  
 og i loft i entré fjernes.
• Møbler fjernes, hvor der skal etableres rørkasser under loft.
• Ting på vægge, hvor der skal etableres rørkasser under loft, ned 
 tages.
• Alle køkkenoverskabe på komfurside, skab under køkkenvask   
 samt højskab tømmes.

Arbejderne vil forløbe således:

Uge 1 - 2:
Hulboring - vandret boring (se illustrationer s. 15)
• Der etableres midlertidig lys i entre.
• Der opsættes støvvægge og miljøsluser (vægge der sikrer at mil-

jøskadelige stoffer ikke spredes fra arbejdsområdet til lejlighedens 
øvrige rum) i det omfang det er nødvendigt.

• Håndværkerne borer huller (vandrette boringer) i vægge fra entre, 
køkken, bad, stue m.m., så der senere kan trækkes ventilationskanaler 
til og fra ventilationsaggregat, der monteres i entre. I forbindelse med 
hulboringer er der fokus på at eventuelle miljøfarlige stoffer håndteres 
korrekt under arbejdet.

• Afslutningsvis nedtages miljøsluser, mens omfang af støvvægge tilpasses 
til de næste arbejdsoperationer.

Nedrivning (se illustrationer s. 16)
• Hvis det ønskes, udleveres der et tørkloset der tømmes mandag, 

onsdag og fredag og der er adgang til en privat toilet- og bade-
vogn, mens arbejdet pågår.

• Der vil døgnet rundt være mulighed for at tappe koldt vand på 
hvert repos/trappeafsats i opgangen ved en midlertidig opsat 
vandhane og tilhørende vask med afløb.

• Der opsættes miljøsluser (vægge der sikre at miljøskadelige 
stoffer ikke spredes fra arbejdsområdet til lejlighedens øvrige 
rum). i det omfang det er nødvendigt.

• Håndværkeren afbryder brugsvand i køkken og badeværelse 
samt nedriver eksisterende installationer, sanitet m.v. I 
forbindelse med nedrivningen er der fokus på at eventuelle 
miljøfarlige stoffer håndteres korrekt under arbejdet. 

Hulboring - lodret boring (se illustrationer s. 16)
• Håndværkerne borer huller (lodrette boringer) i etagedæk (gulv 

og loftkonstruktion i bad), så der senere kan trækkes nye brugs-
vandstigestrenge og opbygges ny faldstamme. I forbindelse med 
hulboringer er der fokus på at eventuelle miljøfarlige stoffer 
håndteres korrekt under arbejdet.

• Afslutningsvis nedtages miljøsluser mens omfang af støvvægge 
tilpasses til de næste arbejdsoperationer i uge 3. 

Uge 3 - 5:
El
• Når el-tavle i lejlighed udskiftes, vil der ske flere strømafbrydels-

er som håndværkerne varsler forinden.
• Fjernelse af eksisterende kabler og ledninger i begrænset om-

råde i entre, badeværelse m.v.
• Trækning af nye kabler og ledninger i begrænset område i entre, 

badeværelse m.v.
• Mens el-arbejder udføres i lejligheden tætnes eksisterende ven-

tilationskanaler på badeværelse, der skal bruges til afkast af luft i 
det nye ventilationsanlæg.

Uge 5-6:
Ventilation
• Håndværkerne monterer ventilationsanlæg i entre og trækker 

ventilationskanaler til og fra ventilationsanlæg i øvrige rum 
herunder stue, køkken, badeværelse m.v.

VVS
• Håndværkerne monterer nye brugsvandstigestrenge, opbygger 

ny faldstamme, opsætter installationsvæg i badeværelse m.v.
Murer
• Der udføres støbning af sokkel ved installationsvæg, hullukning 

omkring rør og kanaler samt reparationer af eksisterende gulv i 
badeværelse m.v. 

Uge 6-8:
Tømrer
• Tømreren beklæder den nye installationsvæg i badeværelse
• Nedhængt loft monteres i entre og badeværelse og rørkasser 

opsættes omkring nye ventilationskanaler i køkken m.v.
Maler
• Maleren spartler vægge og øvrige skader, og maler samtlige væg-

ge inkl. installationsvæg og rørkasser i badeværelset.

Uge 8-9:
Afsluttende arbejder
• Maleren afslutter sine arbejder i lejligheden.
• Slutmontering af brugsvands-, bruse- og loftarmatur samt hånd-

vask, wc m.m.
• Udskiftning af eksisterende entredøre til lejligheder.

Uge 9-10:
Mangelgennemgang
• Håndværkerne gennemgår det udførte arbejdet - slutkontrol.
• Afdækninger og støvvægge fjernes og der foretages rengøring.
• Beboer udfylder udleveret mangelskema.
• Tilsynet foretager mangelgennemgang af det udførte arbejde – 

beboerens mangelskema gennemgås og faktiske mangler tilføjes i 
tilsynets mangelliste.

• Håndværkerne udfører mangelafhjælpning af tilsynets påpegede 
mangler.

• Der foretages en afsluttende rengøring af de berørte områder.
• Håndværkerne udleverer en beboervejledning til beboer bl.a. 

med driftsinstruktion til nye installationer m.v.
• Nøgleboksen demonteres og nøgler opbevares på ejendoms- 

kontor indtil vinduesudskiftning påbegyndes.
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Hulboring - vandret boring

BLOK 4 + 16 + 18 (stueplan)

BLOK 4 + 16 + 18 (etageplan) BLOK 3 + 15 (etageplan) BLOK 5 + 17 (etageplan)

BLOK 3 + 15 (stueplan) BLOK 5 + 17 (stueplan)

SIGNATUR: Afdækning

Ventilation

Sluse (vil kun blive opsat i nødvendigt omfang)

Afskærmning

BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED
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Nedrivning og Hulboring - lodret boring

BLOK 4 + 16 + 18 (stueplan)

BLOK 4 + 16 + 18 (etageplan) BLOK 3 + 15 (etageplan) BLOK 5 + 17 (etageplan)

BLOK 3 + 15 (stueplan) BLOK 5 + 17 (stueplan)

SIGNATUR: Afdækning

Ventilation Afskærmning

BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED

Sluse (vil kun blive opsat i nødvendigt omfang)
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Efterreparationer ifm. ventilation og installationer
Placering af nye rørkasser

SIGNATUR: Efterreparationer
Rørkasser

BLOK 4 + 16 + 18 (stueplan)

BLOK 4 + 16 + 18 (etageplan) BLOK 3 + 15 (etageplan) BLOK 5 + 17 (etageplan)

BLOK 3 + 15 (stueplan) BLOK 5 + 17 (stueplan)

BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED
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VINDUESUDSKIFTNING (se illustrationer s. 19)
 
Før arbejdet i opgangen/lejligheden starter
• Håndværkerne foretager en fotoregistrering af gulve, vægge, karme, 

indfatninger m.m. for dokumentation af lejlighedens tilstand inden 
opstart for arbejder med vinduesudskiftning.

• Dagen inden vinduer udskiftes afdækker håndværkerne de gulve, hvor 
der bliver arbejdstrafik, ligesom der foretages afdækning af gulv og 
brystninger på altan samt gulve ved vinduer.

• I forbindelse med afdækningen opsættes der støvvægge, så støvgener 
begrænses udefra.

Tidsplan/arbejdsbeskrivelse:
Arbejdet i lejligheden udføres i to etaper, og hver etape tager ca. 6 
arbejdsdage inkl. aflevering og udbedring af evt. fejl og mangler.
Bemærk at der ikke arbejdes hele tiden i lejligheden i de 12 arbejdsdage. 

Beboer
• Beboer skal, inden arbejdet starter op, fjerne gardiner/persienner,  

rydde vindueskarme og fjerne møbler mm., 1,5 meter fra vinduer 
samt fra hele altanen. Udskiftningen sker forskudt, således at man skal 
rydde én side af lejligheden af gangen.

Arbejderne vil forløbe således:

UGE 1:
Tømrer
• Eksisterende vinduesplader (undtagen ved altan parti) nedrives.
• Vinduer mod gaden udskiftes.
• Vinduer mod haven og vinduesparti mod altan udskiftes. 
• Hylde/Skydedørsophæng over vinduer på altan fjernes.
• Beklædning mod stuen på altan udskiftes.
• Der monteres vinduesplader og lysningspaneler omkring vinduer.

UGE 2:
Maler
• Indvendigt træværk malerbehandles.
• Vægge omkring vinduer spartles og der opsættes tapet/filt/sav- 

smuldstapet.

Mangelgennemgang
• Håndværkerne gennemgår det udførte arbejdet - slutkontrol.
• Beboer udfylder udleveret mangelskema.
• Tilsynet foretager mangelgennemgang af det udførte arbejde – bebo-

erens mangelskema gennemgås og faktiske mangler tilføjes i tilsynets 
mangelliste.

• Håndværkerne udfører mangelafhjælpning af tilsynets påpegede mang-
ler.

• Der foretages en afsluttende rengøring af de berørte områder.
• Håndværkerne udleverer en beboervejledning til beboer med bl.a. 

driftsinstruktion til nye vinduer m.v.

• Nøgle afleveres til ejendomskontoret.

Alle arbejder i lejligheden er nu afsluttet, men der må påregnes strømafbrydelser 
indtil hele etapen afsluttes.

NEDRIVNING AF KARNAP OG NY FRANSK AL-
TAN I SMÅ LEJLIGHEDER (38 og 50m2)
(se ilustrationer s. 19)
 
Udover arbejdet beskrevet under vinduesudskiftning, ud-
føres der følgende:
• Karnapper nedrives.
• Radiator og stigestrenge fjernes.
• Betonbrystning bortskæres.
• Der etableres midlertidig aflukning.
• Vinduer udskiftes og der monteres nye franske altandøre samt altan-

værn.
• Der monteres nye stigestrenge og radiator under fransk altandør.
• Der monteres vinduesplader og lysningspaneler omkring dør.
• Indvendigt træværk malerbehandles.

BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED
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Vinduesudskiftning

SIGNATUR: Afdækning

Støvvæg

Efterreparationer

Nedrivning af karnap og etablering af fransk altan

BLOK 4 + 16 + 18 (stueplan)

BLOK 4 + 16 + 18 (etageplan) BLOK 3 + 15 (etageplan) BLOK 5 + 17 (etageplan)

BLOK 3 + 15 (stueplan) BLOK 5 + 17 (stueplan)

BESKRIVELSE AF BYGGE-
PROCESSEN I EN LEJLIGHED
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FRIHEDEN I
BEBOERTILVALG OG -TILKØB

DE NÆSTE FIRE SIDER VISER BEBOERTILVALGSSKEMAER.

DER UDLEVERES SÆRSKILT MATERIALE OM VALG, TILVALG OG TILKØB, DER SKAL AFLEVERES.
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Plan Snit A, med skjulte installationer Snit B, med skjulte installationer
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KøkkenvaskKV

NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.
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Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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Nedhængt loft

Rørgennemføring i 
etagedæk

Installationsvæg
Ventilation over 
nedhængt loft

TYPE 1 BADEVÆRELSE TYPE 1:
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer 
Ny sokkel, installationsvæg og inspektionslem 
Ny sanitet (håndvask og væghængt toilet)
Nyt el og lampe 
Nye vandarmaturer 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge (fliser eller maling)
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af nyt loft og alle vægge, inkl. installationsvæg

FRIHEDEN l - BEBOERTILVALG OG -TILKØB
Badeværelse type 1 / adresse/opgang (højre eller venstre)

Navn    

Adresse

Tlf.nr./email

Dato Underskrift :

:

:

:

:

I denne bolig kan der ikke foretages valg vedr. indretning / placering af toilet, håndvask og bruseområde.

Har du en en vaskemaskine og/eller opvaskemaskine installeret, bedes du oplyse dette, da byggesagen skal sikre at 
den bliver geninstalleret.
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NOTE:
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Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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BADEVÆRELSE TYPE 1

Længde: 50 cm
Bredde: 36 cm
Højde: 16 cm

HÅNDVASK STOR 
(STANDARD)

Længde: 56 cm
Bredde: 42 cm
Højde: 16 cm

HÅNDVASK LILLE

Valg og tilvalg
Jeg ønsker følgende vask (sæt ét kryds):
Lille håndvask
Stor håndvask

Er dit nuværende badeværelsesgulv med fliser eller er det malet, er det muligt at få gulvet renset for fliser 
eller maling og få terazzoen tilbage:
Ønsker du eksisterende gulvfliser nedrevet og terrazzogulv slebet og poleret?
Ønsker du eksisterende maling slebet af og terazzogulv poleret?

Har du en vaske- eller opvaskemaskine installeret i din lejlighed?
Vaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Opvaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Ønskes der opsat tørkloset i lejligheden i renoveringsperioden?

Tilkøb
Hvis din vaske- og / eller opvaskemaskine ikke er godkendt, ønsker du da at tilkøbe Waterblock og 
drypbakke? Pris kr. 991,25

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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Plan

SIGNATURER:
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KøkkenvaskKV

NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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Installationsvæg

Installationsvæg

Rørgennemføring i 
etagedæk

Rørgennemføring i 
etagedæk

Rørgennemføring i 
etagedæk

TYPE 2A

TYPE 2B

TYPE 2C

BADEVÆRELSE TYPE 2A:
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer 
Eksisterende håndvask og toilet bibeholdes 
Eksisterende lampe bibeholdes
Brusearmatur og vandhane udskiftes 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling (fliser eller maling) 
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af 3 vægge

BADEVÆRELSE TYPE 2B:
(Placering af håndvask og bruser som eksisterende)
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer
Ny sokkel, installationsvæg og inspektionslem 
Ny sanitet (håndvask og væghængt toilet)
Nyt el og lampe 
Nye vandarmaturer 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling (fliser eller maling)
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af nyt loft og alle vægge, inkl. installationsvæg
Nye hylder 

BADEVÆRELSE TYPE 2C (STANDARD):
(Håndvask og bruser ombyttes i forhold til eksisterende placering)
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer
Ny sokkel, installationsvæg og inspektionslem 
Ny sanitet (håndvask og væghængt toilet)
Nyt el og lampe 
Nye vandarmaturer 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling  (fliser eller maling)
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af nyt loft og alle vægge, inkl. installationsvæg
Nye hylder 

Har du en en vaskemaskine og/eller opvaskemaskine installeret, bedes du 
oplyse dette, da byggesagen skal sikre at den bliver geninstalleret.

FRIHEDEN l - BEBOERTILVALG OG -TILKØB
Badeværelse type 2 / adresse/opgang (højre eller venstre) 

Navn    

Adresse

Tlf.nr./email

Dato Underskrift :

:

:

:

:

Har du/I ikke et specialindrettet badeværelse, kan du/I vælge et type B eller C badeværelse
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.
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Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.
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For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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HÅNDVASK STOR 
(STANDARD)

Længde: 56 cm
Bredde: 42 cm
Højde: 16 cm

BADEVÆRELSE TYPE 2A BADEVÆRELSE TYPE 2B BADEVÆRELSE TYPE 2C
(STANDARD)

HÅNDVASK LILLE

Valg og tilvalg 
Jeg ønsker følgende type badeværelse (sæt ét kryds):
Badeværelse type 2A
Badeværelse type 2B
Badeværelse type 2C 

Er dit nuværende badeværelsesgulv med fliser eller er det malet, er det muligt at få gulvet renset for fliser 
eller maling og få terazzoen tilbage:
Ønsker du eksisterende gulvfliser nedrevet og terrazzogulv slebet og poleret?
Ønsker du eksisterende maling slebet af og terazzogulv poleret?

Hvis du har valgt type 2C og har fliser på væg i bruseområdet,  er det muligt at få udvidet eksisterende 
fliser ved nyt bruseområde, IKKE i hele badeværelset.
Ønskes dette?

Hvis du har valgt type 2A eller 2B er det muligt at beholde dit nuværende spejl og lampe:
Ønsker du at beholde dit nuværende spejl og lampe (dvs. fravælge det nye)?

Har du en vaske- eller opvaskemaskine installeret i din lejlighed?
Vaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Opvaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Ønskes der opsat tørkloset i lejligheden i renoveringsperioden?

Tilkøb
Hvis din vaske- og / eller opvaskemaskine ikke er godkendt, ønsker du da at tilkøbe Waterblock og 
drypbakke? Pris kr. 991,25

Jeg ønsker følgende vask (sæt ét kryds):
Lille håndvask
Stor håndvask

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej



LOGISTIKPLAN FOR BEBOERE BOLIGSELSKABET FRIHEDEN AFD. 4004-2/0050 FRIHEDEN 1 V.KAB 23

Plan

SIGNATURER:

Håndvask

Toilet

Gulvafløb

Falstamme

HV

WC

GA

FA

KøkkenvaskKV

NOTE:

Bad type der anvendes er iht. tegn. V(59)4.50-V(59)4.56.

Brusearmatur placeres i centreret over gulvafløb.

Rør for "håndvask og bruser" og "køkkenvask" i installationsvæg skal
udføres i rustfrit stål med rørbuk.

Der skal monteres afspærring ved alle tapsteder.

Der skal ikke monteres vandmålere, men pasrør.

Der skal monteres  brandmachet ved BV + FA i etage adskillelse.

Placering af faldstamme og gulvafløb er som eksisterende.

På faldstamme skal der monteres ekspansionsmuffe og fixpunkt
på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.

Gulvafløb monteres med rundrist ved terrazzogulv og firkantet ved flisegulv.

Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.

Afløb fra ventilationsanlæg føres i stive trækrør.

Montagebeslag for GIS-væg monteres med korkplade.
Mellem GIS-væg og klosetskål monteres lyddæmpningssæt.
Klosetskål skal fuges med silikonefuge.

Der skal monteres lydisoleringsbånd på gulvafløb og afløb for håndvask.

Bæringer for alle installationer er ikke illustreret.

Synlige rør fastgøres med zink rørbærer med nylonindlæg.
I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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FRIHEDEN l - BEBOERTILVALG OG -TILKØB
Badeværelse type 3 / adresse/opgang (højre eller venstre)

Navn    

Adresse

Tlf.nr./email

Dato Underskrift :

:

:

:

:

TYPE 3A

TYPE 3B

TYPE 3C

BADEVÆRELSE TYPE 3A (SPEJLVENDT TYPE 2A):
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer 
Eksisterende håndvask og toilet bibeholdes 
Eksisterende lampe bibeholdes
Brusearmatur og vandhane udskiftes 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling (fliser eller maling) 
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af 3 vægge

BADEVÆRELSE TYPE 3B (SPEJLVENDT TYPE 2B):
(Placering af håndvask og bruser som eksisterende)
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer
Ny sokkel, installationsvæg og inspektionslem 
Ny sanitet (håndvask og væghængt toilet)
Nyt el og lampe 
Nye vandarmaturer 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling (fliser eller maling)
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af nyt loft og alle vægge, inkl. installationsvæg
Nye hylder 

BADEVÆRELSE TYPE 3C (STANDARD) (SPEJLVENDT TYPE 2C):
(Håndvask og bruser ombyttes i forhold til eksisterende placering)
Nedtagning af eksisterende nedsænkede lofter og rørkasser 
Hulboringer
Ny sokkel, installationsvæg og inspektionslem 
Ny sanitet (håndvask og væghængt toilet)
Nyt el og lampe 
Nye vandarmaturer 
Installationer udskiftes 
Gulvafløb udskiftes 
Hullukninger i gulv og vægge 
Efterreparationer i gulv (terrazzo eller fliser)
Efterreparationer i vægge inkl. spartling  (fliser eller maling)
Nyt nedhængt loft
Malerbehandling af nyt loft og alle vægge, inkl. installationsvæg
Nye hylder 

Har du en en vaskemaskine og/eller opvaskemaskine installeret, bedes du 
oplyse dette, da byggesagen skal sikre at den bliver geninstalleret.

Har du/I ikke et specialindrettet badeværelse, kan du/I vælge et type B eller C badeværelse
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på hver etage, samt lydisoleringsslange i etage adskillelse.

Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.
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Tilslutning for WC udføres med vægklosetbøjning for vandret montage.
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I køkken fastgøres rør med dækvinkel.

For hulboringsdetaljer, se tegning. V(59)5.81
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Samling på faldstamme i etagedæk skal spejlsvejses.
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Længde: 50 cm
Bredde: 36 cm
Højde: 16 cm

HÅNDVASK STOR 
(STANDARD)

Længde: 56 cm
Bredde: 42 cm
Højde: 16 cm

BADEVÆRELSE TYPE 3A BADEVÆRELSE TYPE 3B BADEVÆRELSE TYPE 3C
(STANDARD)

HÅNDVASK LILLE

Valg og tilvalg 
Jeg ønsker følgende type badeværelse (sæt ét kryds):
Badeværelse type 3A
Badeværelse type 3B
Badeværelse type 3C 

Er dit nuværende badeværelsesgulv med fliser eller er det malet, er det muligt at få gulvet renset for fliser 
eller maling og få terazzoen tilbage:
Ønsker du eksisterende gulvfliser nedrevet og terrazzogulv slebet og poleret?
Ønsker du eksisterende maling slebet af og terazzogulv poleret?

Hvis du har valgt type 3C og har fliser på væg i bruseområdet,  er det muligt at få udvidet eksisterende 
fliser ved nyt bruseområde, IKKE i hele badeværelset.
Ønskes dette?

Hvis du har valgt type 3A eller 3B er det muligt at beholde dit nuværende spejl og lampe:
Ønsker du at beholde dit nuværende spejl og lampe (dvs. fravælge det nye)?

Har du en vaske- eller opvaskemaskine installeret i din lejlighed?
Vaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Opvaskemaskine
 - Hvis ja, er denne godkendt af ejendomskontoret?

Ønskes der opsat tørkloset i lejligheden i renoveringsperioden?

Tilkøb
Hvis din vaske- og / eller opvaskemaskine ikke er godkendt, ønsker du da at tilkøbe Waterblock og 
drypbakke? Pris kr. 991,25

Jeg ønsker følgende vask (sæt ét kryds):
Lille håndvask
Stor håndvask

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej



Vinduesparti med stort oplukkeligt vindue
STANDARD

Vinduesparti med to-delt vindue, et lille oplukke-
ligt vindue

Jeg ønsker følgende type vindue mod altan:

Ønsker stort vindue
Ønsker to-delt vindue

VINDUE MOD ALTANPARTI 

Valg
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FRIHEDEN l - BEBOERTILVALG OG -TILKØB

Navn    

Adresse

Tlf.nr./email

Dato Underskrift :

:

:

:

:

Vinduesparti med stort oplukkeligt vindue
STANDARD

Vinduesparti med to-delt vindue, et lille oplukke-
ligt vindue

Jeg ønsker følgende type vindue mod altan:

Ønsker stort vindue 
Ønsker to-delt vindue

VINDUE MOD ALTANPARTI 

Valg

FRIHEDEN l - BEBOERTILVALG OG -TILKØB
Lejlighed st. tv. / 1. sal th. / 2. sal th. / 3. sal th. 

Navn    

Adresse

Tlf.nr./email

Dato Underskrift :

:

:

:

:

Lejlighed st. th.+mf. / 1. sal tv. +mf./ 2. sal tv.+mf. / 3. sal tv.+mf. 


