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GULV 

Tørre rom 
Materiale: Eik parkett 
Type: Karelia, 14mm lakkert 
 
Materiale fotlist: Eik matt lakkert 
 
Vedlikehold: Unngå at sand og smuss blir liggende på parketten, fjern dette 

med en støvsuger. Til daglig rengjøring benyttes egnet tørrmopp. 
Ved vasking bør det unngås å benytte såpe med slipemidler, 
samt for mye vann ved rengjøring kan skade parketten. Polish 
anbefales hvis en ønsker å forfriske parkettens overflate. 

 
Skader: For å beskytte gulvet mot riper, bruk filtknotter under stol- og 

bordbein. Naturlig parkett kan få merker av stiletthæler. 
Mekaniske skader repareres evt. med utskifting av hele 
parkettbord, lameller eller en spesiell hard voks. 

 
Førstehjelp med flekker på et lakkert parkettgulv: 

 
Vedlikeholdsinstruks: Se vedlagt vedlikeholdsveiledning fra leverandør 

Våtrom 
 
Materiale: Fliser, se kap. 3 baderom 
 

Balkonger 
Materiale: Tremmegulv, imp. treverk. 
 
Vedlikehold: Gulvet krever løpende vedlikehold. Avfall som blader og annet 

rask må fjernes fortløpende.  
 

 

FLEKK AV FJERNES MED 
Frukt, bær, juice, brus, øl, vin, melk, krem, kaffe, 
te og urin 

Syntetisk vaskemiddel uten 
salmiakk  

Sjokolade, fett, skokrem, merker etter sko, olje 
og tjære 

White Spirit 

Fargebånd sverte, kulepenn blekk, korrekturlakk 
og leppestift 

Forsiktig bruk av rødsprit 

Blod 
 

Kaldt vann 



VEGGER 

Maling på vegger (gipsplater og betong) 
Farge: Jotun Sens, NCS 0502-Y, glans 10 
Vedlikehold: Lett fuktig klut og mildt såpevann 
 
For oppheng på gipsvegger, se vedlagt brosjyre fra Norgips 

Gerikter 
Farge: NCS 0502-Y, glans 35 
Vedlikehold: Lett fuktig klut og mildt såpevann. 

Vindusbrett 
Materiale: Malt MDF 
Farge: NCS 0502-Y, glans 35 
Vedlikehold: Lett fuktig klut og mildt såpevann 
 
Fuktige gjenstander vil over tid lage merker i vindusbrettene 

Baderomsvegger, samt geriktene 
Materiale: Se kap. 3 om baderom 

Utvendige vegger 
Pussplater: Cemberit sementplater 
Beslag: Lys grå og mørk grå 
Trepanel:  Gran/Furu, grunnet med Jotun Visir, og et strøk med Jotun 

Burmateak 623 
Bølgeplater: Alunor (Welltec) W-27/111 RAL 9007 ”Grey Aluminium” 
Pussplater: STO-puss, farge 37111 (farge 37109 på østgavl) 
 
 
Felles vedlikehold samordnes av sameiet. 



 

HIMLINGER 

Maling på betongflater 
Farge: Jotun Sens, helt hvit, glans 02, med synlige V-fuger mellom 

elementene. 
Vedlikehold: Lett fuktig klut og mildt såpevann 
 

Maling på gipsplater 
Farge: Jotun Sens, NCS 0502-Y, glans 02 
Vedlikehold: Lett fuktig klut og mildt såpevann 
 
For oppheng i gipshimling, se vedlagt brosjyre fra Norgips 
 

Utvendig himling på terrasse og svalgang 4etg 
Materiale: Bølgeplater levert av Ruukki. (farge; RR 946 Silver) 
 

KJØKKEN- OG GARDEROBEINNREDNING 

Kjøkken 
Type (standard): Hvit UNO 
Benkeplate: Grå laminat med avrundet forkant 
Tilvalgsalternativ: Mulighet for individuelle løsninger 
Leverandør og montør: Sigdal Kjøkken AS 
 
For leiligheter med hvitevarer følger all nødvendig informasjon om bruk og 
vedlikehold i hver enkelt hvitevare. 

Garderobe 
Garderobeskap: Kombinert Vario hylle- og stangskap. 
Tilvalgsalternativ: Mulighet for individuelle løsninger 
Leverandør og montør: Sigdal Kjøkken AS 



 
Rengjøring og vedlikehold av kjøkken og garderobe: 

 
  

OVERFLATE DAGLIG RENHOLD HOVEDRENGJØRING DIVERSE RÅD 
 

DØRER OG SKAP Avtørking med klut som 
ikke loer. Om nødvendig 
benyttes fuktig klut vridd 
opp i lunkent vann. Gå 
over med tørr klut til slutt. 

Vask skånsomt med 
lunkent vann tilsatt mildt 
vaskemiddel uten 
slipemiddel. Bruk lite vann 
og tørk straks over med 
tørr klut.  

Bruk ikke for våt klut. Unngå bruk 
av stive børster eller skurepulver. 
Spesielle flekker fjernes med mildt 
rengjøringsmiddel uten 
slipemiddel direkte på fuktig klut. 

BENKEPLATER I 
LAMINAT 

Vaskes med lunkent vann 
tilsatt vaskemiddel.  
Tørk godt av etter vask. 

Som daglig renhold Unngå bruk av stive børster og 
skurepulver som riper og matter 
overflaten. Spesielle flekker 
fjernes med rengjøringsmiddel 
direkte på fuktig klut. 

BENKEPLATER I 
HELTRE OLJET 

Avtørking med klut som 
ikke loer. Om nødvendig 
benyttes alminnelig 
såpevann. OBS! Bruk ikke 
konsentrert såpe eller 
vaskemiddel.  

Vaskes med alminnelig 
såpevann uten slipemidler. 
Tørk godt av etter vask. 
OBS! Bruk ikke konsentrert 
såpe eller vaskemiddel. 

Benkeplatene skal fra tid til annen 
etterbehandles med møbelolje. 
Dette gjøres for å hindre uttørking 
samt å holde platene pene. 

OPPVASKKUM I 
RUSTFRITT STÅL 

Tilsett rengjøringsmiddel 
direkte på fuktig klut og gni 
om nødvendig. 
Skyll godt etterpå 

Som daglig renhold Bruk ikke skurepulver eller stålull, 
da dette vil lage riper i beslaget. 
Klorin må ikke benyttes. 

EMALJERT 
OPPVASKKUM 

Vaskes med vann tilsatt 
vaskemiddel. Skyll godt 
etterpå. 

Som daglig renhold. 
Mot gjenstridige flekker 
brukes fuktig klut tilsatt 
rensemiddel som for 
eksempel Jif. Unngå 
slipemidler. 

Emaljerte vasker må ikke 
rengjøres med produkter som er 
tilsatt slipemidler. 

SKUFFER OG 
BAKKER 

Avtørking med klut som 
ikke loer. Om nødvendig 
benyttes fuktig klut vridd 
opp i lunkent vann. Gå 
over med tørr klut til slutt. 

Avtørking med fuktig klut 
vridd opp i lunkent vann 
tilsatt vaskemiddel uten 
slipemidler. 

Skuffer og bakker kan om 
nødvendig taes ut av skapet for 
lettere rengjøring. 

 
 

VINDUER 
Materiale: Laminert Furu 
Behandling: Malt utvendig og innvendig 
Farge innvendig: NCS S0502-Y 
Farge utvendig: NCS S0502-Y 
Glass: Står i vinduskarmen, eventuelt kontakt byggherre.  
 
Leverandør: Norgesvinduet Bjørlo AS 
Montør: Veidekke Entreprenør AS 
 
Bruksanvisning: Se vedlagt bruksanvisning fra leverandør 
Vedlikeholdsinstruks: Se vedlagt vedlikeholdsveiledning fra leverandør 



HEVE-SKYVEDØRER 
Materiale: Laminert Furu 
Behandling: Malt utvendig og innvendig 
Farge innvendig: NCS S0502-Y 
Farge utvendig: NCS S0502-Y 
Glass: Står i vinduskarmen, eventuelt kontakt byggherre.  
 
Leverandør: Lian Trevarefabrikk AS 
Montør: Veidekke Entreprenør AS 
 
Bruksanvisning: Se vedlagt bruksanvisning fra leverandør 
Vedlikeholdsinstruks: Se vedlagt vedlikeholdsveiledning fra leverandør 

 

DØRER 

Dør fra korridor og inn til leiligheten 
Type: Massivdør 
Dørblad, farge: NCS 0502-Y 
Karmer, farge: NCS 0502-Y 
Terskel: Lakkert hardtre 
Vrider/nøkkelskilt: Levert i rustfri utførelse 
 
Leverandør: Swedoor (Vest-Wood Norge AS) 
 
Rengjøring: Se vedlagt rengjøringsveiledning fra leverandør 
Vedlikehold: Se vedlagt vedlikeholdsanvisning fra leverandør 

Innerdører til leiligheten 
Type standard: Malt glatt innerdør 
Dørblad, farge: NCS 0502-Y 
Karmer, farge: NCS 0502-Y 
Terskel: Lakkert hardtre 
Vrider/nøkkelskilt: Levert i rustfri utførelse 
 
Tilvalgsalternativer: Formpresset og massiv fyllingsdør, se tilvalgsliste 
 
Leverandør: Swedoor (Vest-Wood Norge AS) 
 
Rengjøring: Se vedlagt rengjøringsveiledning fra leverandør 
Vedlikehold: Se vedlagt vedlikeholdsanvisning fra leverandør 
 
 
 
 



INNVENDIGE TRAPPER 
1-2 etg: 
Vanger:  Malt stål. RAL 7016 
Trinn: Eik 
Rekkverk: Glass med håndløper i eik 
 
3-4 etg: 
Vanger:  Malt furu, 0502-Y  
Trinn: Eik 
Rekkverk: Malt spilerekkverk, 0502-Y med eik håndløper 
 
Leverandør: Nytrapp AS 
Montør: Tømrermestere Lohne & Lauritzsen AS 
 
Vedlikeholdsinstruks: Se vedlagt vedlikeholdsveiledning fra leverandør 
 
 

Vedlegg til kapittel 2: 
Parkettgulv: Vedlikeholdsveiledning fra leverandør 
For oppheng på gipsvegger:  Brosjyre fra Norgips 
Vinduer: Vedlikeholdsveiledning og bruksanvisning fra 

leverandør 
Heve-skyvedører: Vedlikeholdsveiledning og bruksanvisning fra 

leverandør 
Dører: Rengjøring og vedlikeholdsanvisning fra leverandør 
Dørbeslag: FDV-dokumentasjon fra leverandør 
 


