
Vinklgården
Standardleveranse

Alle opplysninger gitt i denne produktbeskrivelsen 
er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det 
ikke reduserer den generelle standard og krav. Det 
kan forekomme avvik mellom produktbeskrivelse, 
leveransebeskrivelse og plantegninger.
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Parkett

Vestheim Eik Robust enstavs, hvit matt lakk

Eik Mix enstavs, sand grå matt lakk
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Bad

Grohe RainshowerFlis studio antracite

Grohe WC Euro Ceramic Serena høyglans hvit med 
helstøpt vask

Grohe Bau edge servantbatteri

Victoria dusjdører
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Kjøkken

Flexit Kjøkkenhette Fondue-E

Kjøkken fra HTH i omfang som vist 
på kontraktstegninger.

FM MATTSSON 9000E II
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Innbyggingsovn Helintegrert oppvaskmaskin

Integrert kombiskap

Hvitevarer fra 
Siemens
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Elektro

Jupiter Tek Matt-hvit

Ask Kvadrat Sort

PS1091 PT prosjektstikkontakt
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Det leveres en grunninnstallasjon forberedt for 
“smarthus” i alle leiligheter

Smarthus

Trådløse brytere

- Tidløse og fleksible lybrytere som kan plasseres 
akkurat der du ønsker det.

- Flere funksjoner i en og samme bryter med et 
minimalistisk design

Trådløse aktuatorer

- Robuste aktuatorer for styring av belysning, monteres 
desentralisert i boligen med trådløs kommunikasjon 
mot trådløse brytere.
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Trådløse touchtermostater

- Trådløse og fleksible touch termostater for 
vannbåren gulvvarme som passer inn i samme 
rammedesign som lysbryteren:

Trådløse varmeaktuatorer

- Robust aktuator for styring av vannbåren gulvvarme, 
monteres desentralisert i boligen med trådløs 
kommunikasjon mot trådløse romfølere:

Flere gunstige og spennende tilvalgmuligheter, basert 
på den «smarthus-klare» installasjonen

- Appstyring med xComfort hub – manuelt, 
semi-automatisk eller hel-automatisk styring.

- Dimming for alle rom – universaldimming av alle 
type dimbare laster med dimming fra 0W

- Hovedbryter ved inngangsdøren - med et enkelt 
trykk på hovedbryter på vei ut settes leiligheten 
i bortemodus der alt dimmes gradvis av, og 
når du kommer hjem setter du hele leiligheten i 
hjemmemodus der alt lys i oppholdsrom dimmes 
gradvis opp

- Nattbryter ved nattbordet – sett hele leiligheten i 
nattmodus eller morgenmodus med et tastetrykk

- Supplerende trådløse lysbrytere med enkel, dobbel 
og 4felts betjening.

- Sensorpakke med magnetkontakter på inngangdør, 
balkongdør og vinduer.

- Bevegelsessensorpakke for bad, bod og gang.

- Trådløs styring av motorisert solskjerming.

- Oppgradering av standard design.

xComfort utvikles og produseres av Eaton, et globalt 
selskap med med over 99.000 ansatte worldwide, 
smarthusløsningen fra Eaton er markedsledende i 
Norge og vært på markedet siden 2003 med en 
velutprøvd trådløs teknologi.


