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SPAR STRØM
Varmen slipper ikke ut, og kulden 
slipper ikke inn uten din tillatelse. 
Det sparer deg for store strømut-
gifter hvert år. Kråkene får fyre for 
seg selv.

SPAR MILJØET
Når du ikke slipper ut varme bruk-
er du mindre strøm. Når du bruker 
mindre strøm hjelper du til med å 
redusere bruken av naturressurs-
er. Det er bra for miljøet.

SPAR VEDLIKEHOLD
Et Grønnbolig-hus må vedlikeholdes.
Men et murhus i Leca og fasadepuss er 
lett å vedlikeholde. NorDan vinduer har 
en garanti på 30 år. Du får gjort mye annet 
på denne tiden. Bruk tiden i hjemmet, og 
ikke på huset.

SPAR HELSEN
Innemiljøet i et Grønnbolig-hus er
godt for helsen. Alle timene du bruker
på å ikke stå i en vaklende stige med
en malekost i hånden er også bra for
helsen.

SPAR TID
Med en Grønnbolig kan du bruke 
tiden på det du virkelig har lyst til - 
istedenfor å male og bruke mange 
timer på vedlikehold. 

SPAR BILUTGIFTER
Velger du hus fra Grønnbolig får du 
rammeavtale med Bavaria Hauge-
sund. Ved kjøp av BMW i3 får du 
min kr 20.000 i rabatt. Ladestasjon 
installert i din nye bolig.

Det er forskjell på å bruke tid og penger på et hjem, og på et hus. Et hus er bare et skall. Hjemmet er 
der familien samler seg, der livet utspiller seg. Med et Grønn Bolig-hus kan du bruke tiden din på andre 
ting enn vedlikehold. Du kan bruke penger på andre ting enn dyre strømregninger. Inneklimaet sparer 
helsen, og det lave strømforbruket sparer miljøet. I det lange løpet vil du ha brukt mer tid på å skape et 
hjem, og mindre på vedlikehold av et bygg. Det er slutt på å bo seg i hjel.

SP   R 
FREMTIDEN
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Spar fremtiden

GB - 121

• Byggesystem med Leca 
 Isoblokk 35
• Vinduer med aluminium på 
   utsiden og tre på innsiden
• Parkett på gulv i stue, 
   kjøkken, soverom og gang
• Fliser på gulv i inngangsparti, 
   baderom og vaskerom 
• Malte gipsvegger
• Sigdal kjøkkeninnredning
• AEG integrerte hvitevarer
• Baderomsinnredning
• Sentralstøvsuger
• Balansert ventilasjonsanlegg
   med varmegjenvinning
• Varmepumpe

Spar fremtiden

Grønnbolig lar deg velge mellom en rekke ferdigbygde hustyper som trenger minimalt med vedlikehold. 
Du kan selv velge blant de flotteste kjøkken, fliser, gulv og bad. 30-års garanti på vinduer, reduserte strømutgifter, 
og miljøvennlig og godt inneklima er fordeler du får med et Grønn Bolig-hus. Den største fordelen er det du sparer 
av tid og penger. For du har da andre ting å gjøre enn å bo deg i hjel. Les mer på gronnbolig.no
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UTVENDIG:
Grønnbolig bygger ytterveggene med Leca Iso-
blokk 35 cm. Leca som materiale er ren norsk 
leire; det kan ikke råtne og inneholder ingen 
helse- eller miljøfarlige stoffer. Det avgir ingen 
skadelige utslipp og krever minimalt av vedlike-
hold. På utsiden blir ytterveggene overflate-
behandlet med Weber fiberpuss system med en 
gjennomfarget silikonharpikspuss. 

INNVENDIG:
Takkonstruksjoner leveres i tre. Alle vegger 
leveres med gipsplater som sparkles og males. 
Boligene leveres med sparklet og malt gipstak 
med listfri overgang. 
Gulv i stue, kjøkken og soverom leveres med 14 
mm. 3 stavs lakkert hvitpigmentert Eik parkett. 
Vaskerom/Bod får fliser m/sluk i gulv, bade-
roms panel på vegg type og farge velges av 
utbygger. 
Hoveddør og balkongdør leveres utadslående 
valgt av utbygger. Ytterdører og vinduer leveres 
ferdig overflatebehandlet utvendig og innvendig 
i farge valgt av arkitekt/utbygger.
Innvendige dører leveres malt hvit slett, 
leverandør velges av utbygger. 

VINDUER:
Grønnbolig skiller seg ut fra andre boliglever-

andører ved å tilby store vindusflater som gir 
god utsikt, luftig bolig og et moderne inntrykk. 
Vinduer og balkongdører leveres fra NorDan 
med hvitmalt kjerne i tre og aluminiumsbekledd 
på utsiden. Alle glassflater har Comfort 3-lags 
glass med et varmetap som tilfredsstiller 
strenge passivhuskrav.

KJØKKEN SCHMIDT TYPE ARCOS:
Schmidt representerer en livsstil med frem-
ragende løsninger, tilpasset dagens behov. 
Schmidt kjøkken er ISO sertifisert (14001 og 
9001). Schmidt leverer kjøkken av høy kvalitet 
med 24 typer fronter å velge mellom. 
Kjøkkenet har integrerte hvitevarer fra AEG.

BETONGARBEIDER:
Fundamenter støpes i plasstøpt betong med 
forskriftsmessig isolasjon.
Frittstående boder blir utført med armert støpt 
plate og uisolert gulver.

MURERARBEIDER:
Bad leveres med fliser på gulv og vegg 
m/forskriftsmessig membran. Type og farge 
valgt av utbygger m/valgmuligheter.

LUFT-LUFT VARMEPUMPE:
Det monteres luft-luft varmepumpe.

VENTILASJON:
Det monteres balansert ventilasjonsanlegg. 
Himling nedsenkes i noen rom og det må 
beregnes noe innkassing av kanaler i enkelte 
rom.

SANITÆRINSTALLASJON OG UTSTYR:
Sanitærinstallasjonen leveres som skjult opp-
legg. Dersom installasjonen krever det (eks. 
på vegg/tak der det er brann og lydtekniske 
krav) vil anlegget bli lagt åpent og kasset inn. 
Røropplegget blir levert i ”rør i rør” system med 
kontrollskap. På bad monteres vegghengt toalett, 
dusjkabinett med termostat-blandebatteri.
Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. 
Boligene monteres 120 cm baderomsmøbel med 
speil over. I bod/vaskerom plasseres varmvanns-
bereder samt avløp og krane til vaskemaskin.
Det monteres 1 stk utvendig krane.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER 
OG UTSTYR:
El-installasjon leveres etter NEK-400/2014 hvor 
sikringsskap plasseres i gang eller i innvendig 
bod.
El-installasjon leveres som skjult anlegg med 
unntak på vegg/tak med brann og lydtekniske 
krav, og utvendig bod som leveres som synlig 
opplegg.

BESKRIVELSE
Følgende elektrikerleveranse er inkludert og 
leveres utover NEK 400/2014.
• Komplett ringeanlegg.
• Varmekabler på bad og vaskerom
• 1 stk. utelampe v/ hovedinngangsdør.
• Røropplegg til fremtidig installasjon av 
   bredbånd, dvs. 1 punkt. 
   Antennesignal følger ikke med.
• Strømtilførsel til brannvarsler.

ANNET:
• Grønnbolig AS forbeholder seg retten til å endre 
   konstruksjoner, materialvalg, utstyrsleveranse,
   og materialdimensjoner forutsatt at funksjon og 
   kvalitet opprettholdes.
• Boligen leveres etter gjeldene byggeforskrifter.
• Det vil ikke bli anledning til å bytte leverandør.
• Det gjøres oppmerksom på at innvendig listverk 
   leveres ferdig behandlet og i den forbindelse 
   vil små spikerhull vise, disse blir ikke sparklet/
   overmalt av utbygger.
• Utv. gartnerarbeid, postkassestativ, tørkestativ    
   og avfallsdunker er ikke medtatt i leveransen.
• Heltrukket møblering på kontrakts tegning 
   inngår ikke i leveransen.
• Boligen ryddes og det blir foretatt en enkel 
   utvask.
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Foretrukket av kjøkkenkunder 
i mer enn 60 år!
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Gleden ved å bygge handler  
om gleden av å skape noe varig

Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste garantiordning for vinduer og dører, 
tar NorDan ansvar for at dagens løsninger varer i generasjoner.

TreAlu levetid 
for treprodukter

garanti 
mot sopp og råte

levetid
for aluminiums-
bekledde produkter

garanti
mot sopp og råte
garanti
mot sopp og råte
garanti

www.nordan.no
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MILJØMERKET

262 003

HALOPROOF®

RADONSPERRE
RMS 400  
Radonmembran med  
Sintef Teknisk Godkjenning

www.nortett.no   |   Nordic Waterproofing AS

•  Leveres i 4 forskjellige bredder

•  To valgfrie skjøtemetoder

•  Markedets mest komplette tilbehørsprogram

•  100% Tilpasset det norske klimaet



Ren og frisk luft i alle rom, hele året

DET ER DET SOM IKKE SYNES SOM GIR ET SUNT INNEMILJØ 
Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og balansert ventilasjon til boliger og 
har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Våre produkter og løsninger er 
spesielt utviklet for nordiske forhold med kaldt klima. 

www.flexit.no

Ren og frisk luft i alle rom, hele året

DET ER DET SOM IKKE SYNES SOM GIR ET SUNT INNEMILJØ 
Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og balansert ventilasjon til boliger og 
har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Våre produkter og løsninger er 
spesielt utviklet for nordiske forhold med kaldt klima. 
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Ren og frisk luft i alle rom, hele året

DET ER DET SOM IKKE SYNES SOM GIR ET SUNT INNEMILJØ 
Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og balansert ventilasjon til boliger og 
har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Våre produkter og løsninger er 
spesielt utviklet for nordiske forhold med kaldt klima. 

www.flexit.no

� etasjeskille
� terrasse
� garasje 
Se www.byggeplank.no for mer info

Tlf: 90 40 40 80    www.byggeplank.no

� etasjeskille

Din leverandør av 
Leca Byggeplank




