
Materialeoversigt – Jacobsens Have 
 
GENERELT 
_______________ 
 
Gulve 

- Ask massiv fra Junckers med mat lak  
 
Vægge 

- Betonvægge, fuldspartlede med glasfilt, hvidmalede 
 
Lofter 

- Betonlofter, fuldspartlede med markerede elementfuger, hvidmalede 
- Nedhængte gipslofter i entré og badeværelser med indbyggede spots, hvidmalede 

 
Skabe 

- Invita indbyggede højskabe i entré og værelser 
- Invita skabe med skydelåger fra gulv til loft i soveværelser med hylder og bøjlestang 

 
BADEVÆRELSE 
_______________ 
 
Gulve og vægge 

- Fliser, hvide og grå   
 
Sanitet og armaturer 

- Grohe blandingsbatteri ved håndvask - Grohe termostatbatteri ved bruser 
- Væghængt toilet 
- Toiletpapirholder, reservepapirholder og håndklædekroge 

 
Inventar 

- Poleret granitbordplade, China White 
- Oplimet spejl over bordplade med sandblæst kant mod bordplade 
- Skab fra HTH under bordplade 

 
Hvidevarer 

- Siemens vaskemaskine – WM14B262DN, 6 kg, energiklasse A+++ 
- Siemens kondenstørretumbler – WT46B267DN, 7 kg, energiklasse B 

 
KØKKEN 
_______________ 
 
Elementer 

- Fuldt udbygget Invita køkken, hvid 
- LED spots under overskabe 

 
Bordplade og køkkenvask 

- 20 mm Solid Core gennemfarvet laminatbordplade, hvid 
- Underlimet stålvask 

 
Hvidevarer 

- Siemens opvaskemaskine – SX66P092EU - fuldt integreret og ekstra støjsvag, 14 kuverter, 
energiklasse A+++ 

- Siemens køle/fryse skab – KI87SAD30 - fuldt integreret, hydroFresh skuffe, nettovolumen på 
270 l, energiklasse A++ 

- Siemens indbygningsovn – HB20AB512S - med titanemalje, energiklasse A 
- Siemens glaskeramisk kogeplade – ET651NE17E med facette kanter 



 
FÆLLES 
_______________ 

 
Facader 

- Facader er udført i røde teglsten fra Petersen Tegl 
 
Vinduer og udvendige døre 

- Træ-/alu vinduer og døre fra Velfac med udvendige rammer i malet alu og indvendige karme i 
hvidmalet træ, 3 lags ruder 

- Børnesikring på vinduer samt glasværn 
 
Altaner 

- Altaner udført med hvid betonplade med skridsikker overflade 
- Værn udført med lamineret glas 

 
Varmeforsyning 

- Fjernvarme med energimålere i hver lejlighed 
- Lejlighederne er udstyret med RIO plan radiatorer og termostatventiler 
- I badeværelserne er der udført gulvvarme 

 
Ventilation 

- Der er udsugning i badeværelser, depotrum i lejligheder og via emhætter i køkkener 
- Der er indblæsning i sove- og opholdsrum 

 
El, telefon og antenne 

- Hver lejlighed er forsynet med HPFI gruppetavle med forbrugsmåler 
- Lejlighederne er forsynet med telefonstik og tv stik i alle rum 
- Der kan vælges mellem produktpakker fra TDC og YouSee 
- ABB dørtelefon med video i farver 

 
Renovation 

- På hver etage i trappeopgange er der affaldsindkast til dagrenovation 
- Kildesortering af affald på terræn 

 
Elevator 

- Der etableres elevator fra KONE i alle trappeopgange 
 
Barnevogne 

- Der er aflåst barnevognsrum på terræn ved cykelparkeringen 
 

Cykel og bil 
- Flere lejligheder har fast parkeringsplads i kælder 
- Der etableres cykelparkering på terræn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Forbehold for fejl og ændringer til de angivne materialer. 


