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Krypgrundsbjälklag: 15 mm lamellgolv i torra utrymmen samt 22 mm golvspånskiva, Fall mot golvbrunn avsett
för spackling, nedhakning av bjälkar vid våtrum med 28 mm görs från fabrik. Kortlingar för avstyvning av bjälkar.
Monteringsfärdiga bjälkar i hela längder dim. 45x220 c 600, 220 mineralull, trossbottenskiva. Löst levererat.

Lamellgolv: Lamellgolv kan utbytas till annat lamelgolv enligt Kährs produktkatalog.
Massiva trägolv: Massivgolv kan väljas till ur Basecos hela produktkatalog.
Ytterväggar med extra isolering: Ytterväggsstomme kan kompletteras utvändigtregelverk med ett extra
liggande 45 mm isolerat yttre regelverk. Treskiktsväggen består då av 45+220+45 mm regelverk.

Innertak: Glespanel och gips kan bytas till paneltak ur Basecos hela produktkatalog.
Isolering vindsbjälklag: Lösull vindsbjälklag kan utökas ifrån 500 mm till 750 mm
Yttertak: Val av takpannor enligt fabrikat Benders.
Värmesystem: Standard bergvärmepump kan utbytas till annan värmepump, typ ytjord, luft-vatten, eller ev
frånlufts värmepump med inkl. frånluftsventilation. Komplettering kan även göras med extra akumulatortank och
solpaneler.

Ventilationsanläggning: Ventilationsanläggning med enbart frånluft. Standard FTX aggregat kan kompletteras
med ”svalka”.

Fönster: Fönster kan utbytas till annan modell, typ, aluklädning, spröjsning, färg och glas enligt NorDan´s
produktkatalog. Alt. fönster ifrån RM-snickerier eller Kulturfönster.

Ytterdörr: Ytterdörren kan bytas till produkter enligt Bordörren/NorDans:s katalog.
Balkonger: Täta balkonggolv utföres med råspont och butylgummiduk samt kilar och trallgolv.
Innerdörrar: Kan bytas enligt enligt Doorias:s katalog.
Listverk, golv-, taklist, dörrfoder: Kan utbytas till annan typ av profil respektive annan typ av behandling
Kök och garderob: Kan erhållas i olika utförande enligt Köksleverantörers produktsortiment.
Badrumsinredning: Kan erhållas i olika utförande enligt Aspens produktsortiment.
Innertrappa: Kan erhållas i olika utförande enligt ATAB´s produktsortiment.
VVS porslin: Enl. IFÖ:s och Gustavsbergs sortiment
Vitvaror: Utbyte enligt Mieles produktbroschyr. Val kan även göras med Siemens och Husqvarnas produkter.
Öppna spisar och skorstenar: Kaminer enl. kaminexpertens sortiment. skorsten inkl. takhuv.
Bastuinredning: Panel, lavar, bastudörr och bastuaggregat.
Centraldamsugare: Extra suguttag, städset resp. lyxmodell.
Altan, uteplats: Altandäck i tr. impr. trä med erforderliga bjälkar och bärlinor.
Sidobyggnader, garage, förråd, carport: Med utförande enl leveransbekrivning.
Garageport: Kan erhållas i olika storlekar och utförande enligt Teckentrups produktsortiment.
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