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attraktive tagboliger

max værdi til fast pris
basisplus-tagboliger kombinerer høj brugsværdi og bygbarhed, så bygherre og beboere
får meget for pengene
tagboligerne udføres som en systemleverance der giver både enkelhed og fleksibilitet
de enkle basis-løsninger til forskellige tagformer giver de grundlæggende kvaliteter til
en fast pris
tilvalg af plus-løsninger tilføjer yderligere kvaliteter og giver bygherrer, beboere og
arkitekter muligheder for at sætte individuelt præg på boligerne

nye tagboliger i saddeltage

type S1: +1 etage
i type S1 hæves den nederste del af saddeltagets
skrå tagflade til vandret, så tagboligen får rum
med glasfacade og fuld etagehøjde

det giver attraktive tagboliger med
+ regulære og møblerbare rum
+ vinduer og altandøre helt ude i facaden
+ frit udsyn over gade eller gårdrum og
udsigt over byens tage

med type S1 kan man kombinere
de skrå vægges charme med
de lodrette vægges anvendelighed

basis = rum til tagboliger
basis-leverancen omfatter færdigt tagrum, klar til indretning af boliger, med
+
+
+

oprettet/fornyet tagkonstruktion med hævet tagflade
varmeisolering af tagetagen
lyd- og brandisoleringen mod den underliggende etage

+
+

tagdækning med zink
lofter og ydervægge klar til malerbehandling indvendigt

+
+

træ-alu-altandøre i hævet facade
ovenlysvinduer i skrå tagflade

+
+

projekt til ansøgning om principiel byggetilladelse inkl.
beregning af konstruktioner og isolering til kommunens godkendelse

+

tagrummet kan udføres med forstærkede konstruktioner til hemse på hanebåndene

plus = tilvalg til tagboliger
exteriør
eksteriør-tilvalg der kan udføres som del af vores
systemleverance:
+

tagdækning på skrå flader med
o tegl
o skifer
o andre materialer efter bygherres valg
o solceller (el) og solpaneler (varmt vand)

+
+

kviste i skrå tagflader
ekstra ovenlysvinduer i skrå tagflader

+

altaner
o på hævet tag
o foran lodrette glaspartier
o altankviste

+
+
+

foldedøre/vinduer med 100% oplukkelighed
forskellige værn glaspartier og altaner
solafskærmning

+

lukkede facadepartier med forskellige
udvendige beklædninger
matglaspartier som lader lys komme ind men
skærmer mod indblik

+

eksteriør-tilvalg kan leveres inkl. projekt
eller projekteres af bygherres rådgivere

interiør
interiør-tilvalg der kan
projekteres og udføres som del af vores leverance,
eller projekteres og udføres af bygherrens egne
rådgivere, håndværkere og leverandører
+
+
+
+
+

etablering af badeværelser
etablering af køkkener
indretning (skillevægge, døre, gulve,..)
installationsarbejder (vvs og el)
trapper og evt. elevator ført til tagetagen

