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Leverandør: Part AB.  
 Mer utfyllende dokumentasjon og tekniske tegninger finnes i FDV’en til 

sameiet. 

GULV 
Badegulvene er oppvarmet med varmekabler som er støpt ned i gulvet. 
Varmekablene reguleres trinnløst på termostaten (T2FloorTemp Plus). 
 
Materiale: Fliser, 10 x 10 cm, lys grå fuge 
Type: Marazzi Canberra 
Tilvalgsalternativ: Marazzi Magic Dark Grey 
 
Vedlikehold: Gulvene rengjøres for såpe, sjampo etc med alkalisk 

rengjøringsmiddel og vann. Fugene rengjøres med klorholdig 
rengjøringsmiddel og skylles med vann etterpå. Vær forsiktig 
med bruk av hånddusjen ved rengjøring. 

 
Reparasjon: For reparasjon av membran, fliser, fuger og elastiske fuger bør 

fagmann tilkalles. Under garantiperioden skal reparasjoner 
utføres i samråd med Part AB, i andre tilfeller opphører Part AB` 
garantier. 

VEGGER  
Materiale: Fliser 20 x 20 cm, Marazzi Helsinki New 
 
Vedlikehold: Samme som for gulv (se over) 
Reparasjon: Samme som for gulv (se over) 
 



TAK 
Materiale: Takkasetter av malte stålplate 
Farge: Hvit (0502-Y) 

SLUK 
Rengjøring: Sluk må rengjøres hyppig, minst en gang i kvartalet. Dette gjøres 

ved å ta opp risten og rense sluket innvendig for hårrester etc.  
 

UTSTYR 
Det advares mot å borre i veggen p.g.a fare for fremtidig fuktlekkasje og fare for å 
borre i vannførende rør og elektriske kabler som ligger skjult inne i veggen. Dette 
gjelder også i tilstøtende rom. Det anbefales å bruke knagger og lignende som kan 
limes fast til flisene. Hvis det allikevel skal borres i fliser, anbefales det først å bruke 
glassbor gjennom flisen, for deretter å benytte metallbor. Etter boring i flisene må 
hullene fylles med silikon før skruen settes inn. NB!! Det må ikke borres hull i flisene 
på steder som er vannutsatt. 
 
Om det monteres dusjhjørne må det sørges for at vann fra badet for øvrig har fri 
tilkomst til sluket. Hindres dette vil det ved en evt. oversvømmelse på badet, 
resulterer i at vann renner ut døren og på parkettgulvet. 
 
Vann direkte på baderomsinnredningen må unngås pga. fare for fuktskader. 
Dusjvegg/dusjforheng må monteres før dusjen benyttes, dette for å beskytte 
inventar. Luftavtrekk må ikke dekkes til. 
 
WC: Vegghengt, Villeroy & Boch Gustavberg, wc 2330 
Sisterne: Geberit, trykknapp Samba hvit 
 
Servant: Vedum Basic 600 (stort bad), Ifö Aqua 1118 (lite bad) 
Benkeplate: Aran, Hvit laminatplate 
Skap: Aran, Mia hvit 
 
Armatur: Grohe Eurosmart, DN15 
Dusjarmatur: Grohe Grohterm 1000 
Dusjsett: Grohe Tempesta Duo 
 
Dusjvegg (Tilvalg): LINC Angel 
Tørkeskap: Husqvarna, modell 3516569-06 
 
Takspoter: Hidealite 4200v MR16 IP44  

Spot 12V GX 5,3 / 50W 
Takarmatur: Ensto Plafond AVR 
 2 x PL-S 9W 
Speilbelysning: Roundline 
 Lysrør TLD 18W / 827 Super 
Strøm: Dbl. stikk, samt stikk til vaskemaskin og tørketrommel 
 
Tilvalgsalternativer: Se tilvalgsliste 



Vedlegg til kapittel 3: 
Borrinstruksjoner fra leverandør 


