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Nýbrekka ehf. kt. 611216-1220
JÁVERK ehf.
KR. Ark. Arkitektar.
Verkfræðistofa Reykjavíkur.
LUMEX.
Landform.

Húsið
Um er að ræða 47 íbúðir í 1 húsi með 2 stigagöngum. Húsið er 5 og 6 hæða auk kjallara. Á 1
hæð er efri bílageymsla ásamt verslun. Bílageymslur eru á 2 hæðum, keyrt er niður í kjallara
í neðri bílageymslu. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Geymslur og tæknirými eru
flest í kjallara og á 1 hæð. Húsið er staðsteypt einangrað og klætt að utan með sléttu og
báruðu áli. Lyftur eru í báðum stigagöngum sem ná niður í bílageymslur. Húsið er fyrri áfangi
á lóðinni í seinni áfanga verða byggðar 33 íbúðir að sunnan til á lóðinni.

Frágangur íbúða
Húsin eru staðsteypt. Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir með sléttu og báruðu áli.
Léttir milliveggir eru hlaðnir úr léttsteypueiningum eða gipsklæddir á blikkstoðir. Veggir og
loft eru spörtluð, grunnuð og máluð með tveimur umferðum af ljósri plastmálningu af háum
gæðaflokki.
Íbúðir afhendast án gólfefna nema á baði en þar verða gólf flísalögð.
Innihurðir eru frá Parka, plastlagðar hvítar á lit. Allar innréttingar og fataskápar eru frá frá
danska innréttingaframleiðandanum HTH sem framleitt hefur innréttingar frá 1996.
Ormsson er umboðsaðili á Íslandi. Fataskápar í herbergjum og forstofu eru plastlagðar með
askútliti. Að innan eru skápar hvítir. Í eldhúsi og á baðherbergi eru borðplötur plastlagðar,
sólbekkir íbúða verða plastlagðir.
Hefðbundið ofnakerfi er í húsinu og er því skilað fullbúnu samkvæmt teikningum.
Ekki er gert ráð fyrir að veggur eða hurð sem er teiknuð sem punktalína í forstofu íbúða verði
sett upp.

Eldhús
Eldhúsinnrétting er frá Ormsson – HTH. Innrétting er plastlögð með askútliti með hvítu
innvolsi í neðri skápum og hvítir efri skápar með hvítu innvolsi, plastlagðri borðplötu ásamt
vaski og blöndunartækjum. Helluborð, blástursofn og gufugleypir eru úr stáli af gerðinni AEG
frá Ormsson eða sambærilegt sjá tækjalista bls 9.

1

Baðherbergi
Baðinnrétting er plastlögð/spónlögð ask með hvítu innvolsi, plastlagðri borðplötu og er
spegill fyrir ofan ásamt lýsingu. Á innréttingateikningum má sjá útlit innréttinga.
Hreinlætistæki eru af vandaðri gerð frá Byko. Sjá tækjalista á bls 4.
Salernið er upphengt og innbyggt. Hitastýrð blöndunartæki eru við sturtu. Veggir eru
flísalagðir í u.þ.b. 2,1 metra hæð með hvítum flísum 10sm*30sm. Gólf eru flísalögð með
30X30 dökkum flísum frá Álfaborg.

Raflagnir
Rafmagn er fullfrágengið samkvæmt teikningum. Litur tengla og rofa er hvítur og eru þeir af
viðurkenndri gerð. Innlagnarefni er frá framleitt af Jung og söluaðili er Reykjafell
Í lofti eldhúsa fylgja innfelld halogen ljós frá Johann Rönning,og innréttingarljós kemur neðan
á efri skápa,innréttingarljós kemur frá HTH. Á baðhergi eru gamma led ljós frá Reykjafelli.

Sameignir og bílageymsla
Öll gólf sameigna verða með full frágengnum gólfum, teppi, flísum og eða málningu. Gólf í
bílageymslum verða vélslípuð. Gert er ráð fyrir að gólf stigaganga og sameignar upp hæðir séu
teppalagðir, gólf anddyra verða flísalögð. Geymslugólf, gangar, stigahús og tæknirými í kjallara og á 1
hæð verða máluð. Veggir í geymslum og sameignarrýmum verða létt slípaðir og málaðir. Útveggir í
bílageymslum verða létt slípaðir og rykbundnir. Bílgeymslan er hituð með hitablásara sem heldur
umbeðnum hita í rými. Ekki er gert ráð fyrir tenglum hjá bílastæðum vegna hleðslu á rafmagnsbílum,
en í aðaltöflu er 100A strengur sem er hægt að nýta í rafhleðslu en þörf er á stýribúnað við hann sem
húsfélagið getur sett upp ef það kýs.

Frágangur utanhúss
Útveggir eru staðsteyptir og eru þeir klæddir með álklæðningu.
Þak er einangrað og klætt með þakdúk skv. teikningum arkitekts. Svalagangar og gólf eru
slípuð og frágengin. Svalir íbúða skilast með glerhandriði og er möguleiki fyrir íbúa að bæta
við svalalokun ofan á svalahandrið. Íbúðir á jarðhæðum skilast með hellulögðum veröndum.
Gluggar og útihurðir eru timbur/ál.
Lóð verður frágengin samkvæmt teikningum lóðarhönnuða.

Annað
Seljandi hefur látið gera kynningargögn og myndir af eignum og innréttingum í tengslum við
sölumeðferð íbúðanna. Vinsamlegast athugið að myndum í kynningargögnum er ætlað að
gefa hugmynd um útlit eigna og innréttinga. Því geta verið á þeim atriði sem ekki eru í
skilalýsingu og endurspegla því ekki að öllu leyti hvernig íbúð verður skilað af hálfu seljanda,
t.d gólfefni, litir á veggjum, áferð innréttinga, húsgögn í íbúðum, gróður á lóð o.s.frv.
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Komi til framkvæmda kaupenda eftir afhendingu skal tekið fram að ekki er heimilt að skerða
burðarþol, hljóðvist o.þ.h eða hafa áhrif á húshluta sem tilheyra sameign hússins.
Í nýjum íbúðum getur verið mikill byggingaraki í byggingarhlutum. Þessi raki mun að jafnaði
hverfa á einu til tveimur árum en það er þá algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Allar íbúðir eru
búnar vélrænni loftræstingu en til þess að hún hafi fulla virkni þarf að tryggja innstreymi lofts
öllum stundum, i gegnum lofttúðu og /eða opnaleg fög. Nauðsynlegt er að fylgjast með
vatnsmyndun/daggarmyndun innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu
getur vatnið skemmt glugga, gólfefni, málningu og spörtlun. Því er mikilvætt að hafa
gluggafögin lítillega opin til að tryggja loftun, sérstaklega þegar tekur að kólna. Kaupandi
gæti þurft að hreinsa sigti í blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina
og nauðsynlegt er að fylgjast með niðurföllum í þvottahúsi, baði og á svölum og hreinsa
reglulega.

Nauðsynlegt er að sílanbera svalagólf á 2 ára fresti ef þau eru ekki flísalögð
Nauðsynlegt að smyrja lamir á opnanlegum fögum og svalahurðum svo þau festist ekki.
Varist ber að setja plastfilmu eða merking á gler eða setja gardínur þétt að gleri vegna
rakamyndunar og sprunguhættu.
Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og/eða
atriðum sem heyra undir viðhald hússins og almenna umhirðu.
Minniháttar misræmi getur verið á milli teikninga arkitekta, söluteikninga og sérteikninga
innréttinga og eru byggingarnefndarteikningar þá gildandi, það á ekki við þegar horft er til
innréttingar þá gilda sérteikningar innréttinga.
Kaupandi greiðir skipulagsgjald af eigninni, þegar það verður lagt á.
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Hreinlætistæki

Hreinlætistæki

Gerð

Bls

Söluaðili

Handlaugar
Handlaugar

Cersanit

5 Byko

Blöndunartæki

GROHE

5 Byko

Innbyggður vatnskassi

GROHE

6 Byko

Þrýstispjald

GROHE

6 Byko

Salernisskál

Laufen

7 Byko

Eldhúsvaskur

Rhine Star

7 Byko

Blöndunartæki í eldhúsvask

GROHE

8 Byko

GROHE

8 Byko

Salerni

Stálvaskar

Sturtu
Sturtutæki
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Salerniskassi
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7
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Heimilistæki

Heimilistækjalisti
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Heimilistæki

Gerð

Bls

Söluaðili

Veggofn

AEG BEB352010-M
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Ormsson

Helluborð

AEG IBK6401FB
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Ormsson

Vifta

ELICIA CIAK GR/A56
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Ormsson

Uppþvottavél 45 cm

AEG FSE62400P
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Ormsson

Uppþvottavél 60 cm

AEG FSB31600P
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Ormsson
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Byggingaraðili: Nýbrekka ehf
Aðalverktaki: JÁVERK ehf
Jarðvinna: Nesvélar
Raflagnir: Raflausnir ehf
Pípulagnir: Topplagnir ehf
Loftræsting: Blikkás-Funi ehf
Málun: OFG ehf
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