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Facader
Køkkener
Indretning - forskellige boligtypere

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Faktablade:  opdateret marts 2021
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbejdet 
videre med detailprojekteringen og dermed de en-
delige materialevalg og facadeløsninger. 

Facadeudtrykket fra det oprindelige renoverings-
projekt, der blev præsenteret i helhedsplanen, er 
fastholdt, selv om der er foretaget nogle justeringer 
i materialevalg.

I dette faktablad kan du læse om facaderne på de 
nyrenoverede boliger.

Mørke opmurede teglsten er fortsat det bærende 
og gennemgående element på facaderne. Dette har 
også været vigtigt for både Aalborg Kommune og 
byggeudvalget, som gennem hele forløbet har væ-
ret involveret i de tilpasninger, der er foretaget.

Alle træoverflader bliver af typen Termowood.  
Termowood er varmebehandlet træ, som kun kræ-

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Visualisering af de nye facader

Facader med træpaneler
lavere vedligeholdelsesomkostninger

ver begrænset efterbehandling, og som med tiden 
vil få en grålig overflade. 

Vinduespartierne i facaden bliver tilpasset i højden, 
så det samlede facadeudtryk får lige linjer og et 
mere roligt udtryk. Samtidig vælger man et vindue 
med en fast midterspros i stedet for to enkeltvin-
duer. 

Det har været afgørende for Plus Bolig, at løsningen 
har lave vedligeholdelsesomkostninger, så afdelin-
gens drift ikke fremover bliver belastet unødigt af 
forkerte materialevalg.

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Faktablad: Facader – opdateret marts 2021

Træfacader 
i Termowood

Mørke opmurede 
teglsten

Træfacader 
i Termowood

Transparente liste- 
paneler i Termowood

Altanværn i Termowood 
med 10 mm åbninger



 

 

 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om de nye køkkener, 
og de tre materialepakker, du kan vælge imellem:

De nye køkkener leveres fra Invita. 

Som standard leveres køkkenet med under- og 
overskabe og skuffer som vist ovenfor.

Der er mulighed for at vælge mellem tre køkken-
pakker, som er nærmere beskrevet på bagsiden.

Gulvet i køkkenet er – som i boligens ørvrige rum  – 
et Ege designgulv (type: Planum Forte 100 – Classic 
Oak, vinyl),

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af køkkenpakker.

Nye køkkener
tre forskellige køkkenpakker

Nyt komfur og 
køle-/fryseskab.

Der installeres nyt 
komfur og køle-fry-
seskab i køkkenerne:

Faktablad: Køkken – opdateret marts 2021 

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Eksempel på køkkenpakke 1: 
Comet Laminat Eg Natur  
(se mere på bagsiden)

Komfur: 
Voss ELI23020HV

Køle-/fryseskab: 
Bosch Serie 4, KGV-
36VWEAS

Intelligent teknologi, der gør rengøringen markant lettere
Selvrensende emalje der forbrænder fedtpartiklerne ved opvarmning over 
200°C. Med denne delvise selvrensende ovn behøver du kun at koncentrere 
dig om at rengøre ovnens bund. 

Ensartede resultater overalt i ovnen
ThermiC°Air varmluftssystemet sørger for, at den varme luft cirkulerer jævnt 
rundt i det ekstra store ovnrum, så du får ensartede resultater på alle niveauer 
i ovnen.

En glat overflade til effektiv rengøring
Pop-ud knapperne på dette komfur kan trykkes ind så 
du får en plan overflade der letter rengøringen. 
Knapperne kan også trykkes ind under 
madtilberedningen, og du undgår derved at fedtstænk 
m.v. sætter sig på knapperne.

Perfekt kontrol med et enkelt blik
Fuld indsigt betyder fuld kontrol. Den avancerede betjening på denne 
kogesektion viser dig alle tilberedningens processer med et enkelt blik.

Præcision med induktion
Induktionskogesektionen reagerer altid med største 
præcision. Den opvarmer kun selve kogegrejet og 
reagerer øjeblikkeligt på temperaturjusteringer, så du 
har fuld kontrol over tilberedningen.

Induktionskomfur i hvid med 4 kogezoner og selvrensende ovnrum med 
katalyse. Komfuret betjenes nemt med rengøringsvenlige pop-ud knapper og 
har et lavt energiforbrug. Stort ovnrum med markedets største bageplader, 
magasinskuffe til ovntilbehør samt udtræk i 1 niveau medfølger. Føres hos 
udvalgte forhandlere.

Professionelle, ensartede resultater fra en professionel ovn
MaxiKlasse™-ovnen kombinerer avancerede funktioner, så du kan tilberede 
hver ret ensartet og opnå perfekt farve og skorpe.

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med induktion
• Pop-ud knapper
• Lysautomatik
• Push-Pull magasinskuffe
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Aktivt kølesystem
• Sikker udluftning ved bagkant
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist,  
• Venstre frontzone: 2300/3600W/210mm
• Venstre bagzone: 1400/2500W/140mm
• Højre frontzone: 1800/2800W/180mm
• Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

Komfur
ELI23020HV

Serie | 4, Køle-/fryseskab, 186 x 60
cm, hvid
KGV36VWEAS

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Køle-/fryseskab med VitaFresh-skuffe i
køledelen, som holder frugt og grønt frisk i
længere tid.
● LED-belysning: jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

Holder i hele skabets levetid.
● BigBox fryseskuffe: ekstra stor fryseskuffe.
● EasyAccess-hylde, udtrækkelig glashylde giver et perfekt

overblik og gør det nemt at tage madvarer ud og ind.
● LowFrost reducerer isdannelse og giver mindre afrimning,

sparer tid og energi.
● Energiklasse A++: ekstra energibesparende.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Mulighed for dekoplade :  Ikke muligt
Bredde på produktet :  600
Dybde på produkt :  650
Nettovægt (kg) :  69,479
Tilslutningseffekt (W) :  90
Strømstyrke (A) :  10
Dørhængsling :  højrehængt, vendbar
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Længde på elledning (cm) :  240
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) :  23
Antal kompressorer :  1
Antal uafhængige kølesystemer :  1
Indvendig ventilator køleafsnit :  Ja
Vendbar dør :  Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit :  2
Hylder til flasker :  Ja
EAN-kode :  4242005197415
Mærke :  Bosch
Kommerciel produktangivelse :  KGV36VWEAS
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  226,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) :  214
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) :  94
Frostfrit system :  Nej
Tid for temperaturstigning (t) :  23
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) :  7
Klimaklasse :  SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :  39
Installation :  Ikke tilgængelig
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Side  2

Faktablad: Køkken – opdateret marts 2021

Køkkenpakker
Der kan vælges mellem 3 pakker

Køkkenpakke 1: 
Comet Laminat Eg Natur

Låge: Mat Lavagrå. Greb: Shape 266mm
Bordplade: Laminat, farve 2256, ilagt vask. 
Spot i overskabe.

Låge: Hvid. Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Laminat, farve 2256, ilagt vask. 
Spot i overskabe.

Låger: Titanhvid Laminat. Greb: Shape 266mm
Bordplade: Laminat, farve 2128, ilagt vask. 
Spot i overskab. 

Køkkenpakke 2: 
Model: Comet Laminat Eg Natur

Køkkenpakke 3: 
Model: Urban Titanhvid



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Vegavej 
2, st. – 6, st. – 10, st.
14, 1. – 18, 1. – 22, 1.
50, st. –54, st. – 58, 1.
62, 1. 

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 1, blok A/C



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 1, blok A/C

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum)

Der kan tilkøbes ekstra 
garderobeskabe

Der kan tilkøbes ekstra højskabe i 
køkkenet.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Signaturforklaring:

Plantegning - type 1
indretning og installationer

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
34, st. – 38, st. – 42, st. – 46, st. 
50, 1. – 54, 1. – 58, 1.– 62, 1.
64, st. – 68, st. – 72, st. – 76, st.
80, 1. – 84, 1. – 88, 1. – 92, 1.
122, st. – 126, st. – 130, st. – 134, st.
138, 1. – 142, 1. – 146, 1. – 150, 1.
154, st. – 158, st. – 162, st. – 166, st.
170, st. – 174, st. – 178, st. – 182, st.

Obs: boligerne får nye adresser, 
når renoveringen er afsluttet (på-
lagt af adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 1, blok F/G/J/K



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

BOLIGTYPE 1 - BLOK F, G, J, K
Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 1, blok F/G/J/K

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum)

Der kan tilkøbes ekstra 
garderobeskabe

Der kan tilkøbes ekstra højskabe i 
køkkenet.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Signaturforklaring:

Plantegning - type 1
indretning og installationer

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Vegavej 
4, st. – 8, st. – 12, st. – 16, 1. 
20, 1. – 24, 1.– 52, st. 
56, st. – 60, 1. – 64, 1.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 2, blok A/C



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 2 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 2, blok A/C

Signaturforklaring:

Plantegning - type 2
indretning og installationer

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum)

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
32, st.  – 36, st. - 40, st. – 44, st.
48, 1. – 52, 1. – 56, 1. – 60. 1.
66, st. – 70, st. – 74, st. – 82, 1.
86, 1. – 90, 1. – 94, 1. – 120, st.
124, st. – 128, st. – 132, st.
136, 1. – 140, 1. – 144, 1. – 148, 1.
152, st. – 156, st. –160, st. – 164, st. 
168, 1. – 172, 1. –176, 1. – 180, 1.

Obs: boligerne får nye adresser, 
når renoveringen er afsluttet 
(pålagt af adressemyndighe-
den).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 2, blok F/G/J/K



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 2 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 2, blok F/G/J/K

Signaturforklaring:

Plantegning - type 2
indretning og installationer

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum)

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Vegavej 
26, st. – 28, st. – 30, st. 
32, st. – 34, st. – 36, st. 
38, 1. – 40, 1. – 42, 1. 
44, 1. – 46, 1. – 48, 1.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 3, blok B



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 3 - BLOK B

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 3, blok B

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra højskabe i 
køkkenet.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 3
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Vegavej 
66, st. – 68, st. – 70, st.
72, 1. – 74, 1. – 76, 1.
Scheelsmindevej 
4, st. – 6, st. – 8, st. – 10, st.
12, st. - 14, st. – 16, st. –18, 1.
20, 1. – 22, 1. – 24, 1. – 26, 1.
28, 1. – 30 1.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 3, blok DE



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 3 - BLOK D, E

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 3, blok DE

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra højskabe i 
køkkenet.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 3
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
98, st. – 102, st. – 106, st.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 4A, blok H



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 4A - BLOK H Stueetage

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 4A, blok H

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 4A
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
110, 1. – 114, 1. – 118, 1.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 4B, blok H



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 4B - BLOK H 1. sal

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 4B, blok H

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 4B
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
96, st. – 100, st. – 104, st.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 5A, blok H



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

BOLIGTYPE 5A - BLOK H Stueetage

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 5A, blok H

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 5A
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model

 

 

RENOVERING 
Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
 

Plus Bolig – Når du vil leje                                                                                    Adresse: Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer



DARK BROWN OAK  237×1519 MM
9750 10 0010

Planum Forte 100

ROYAL OAK 237×1519 MM
9750 10 0020

CLASSIC OAK 237×1519 MM
9750 10 0030
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Efter godkendelsen af helhedsplanen har de tekni-
ske rådgivere, Plus Bolig og byggeudvalget arbej-
det videre med detailprojekteringen og dermed de 
endelige materialevalg og indretningsløsninger.

I dette faktablad kan du læse om indretningen af 
den bolig, du flytter ind i efter renoveringen, samt 
om de valg og tilkøbsmuligheder du har:

• Skabe
• Gulve
• Installationer
• Badeværelse
• Hårde hvidevarer

Læs også særskilt faktablad om det nye køkken i 
boligen.

Skabe
Som standard monteres to garderobeskabe i hvert 
værelse. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 
skabe.

Gulve:
I badeværelse og entre lægges fliser.
Beboerne kan vælge mellem tre forskellige farver: 
Mørk grå, grå og beige.

Indretning af boligen
materialevalg og installationer

I øvrige rum lægges et Ege designgulv (type: Pla-
num Forte 100 – Classic Oak, vinyl), som blandt an-
det udmærker sig ved at enkelte gulvbrædder kan 
udskiftes ved skader og at gulvet ikke falmer ikke 
i sollys.

Installationer
Der etableres tv- og netstik i stue og værelser. 
I badeværelset er der gulvvarme Der monteres ra-
diatorer i øvrige rum.
(se plantegning på bagsiden).

Badeværelse
Badeværelset renoveres og etableres med nye ba-
deværelsesmøbler fra Invita (se bagsiden).

Hårde hvidevarer
Alle boliger får nyt komfur og køle-/fryseskab i 
køkkenet samt ny vaskemaskine på badeværelset.
Typer:
Komfur: Voss ELI23020HV
Køle-/fryseskab: Bosch Serie 4, KGV36VWEAS
Vaskemaskine: Bosch serie 6, WAU28TB9SN - 9kg, 
1400rpm

Alle beboere kontaktes direkte i forbindelse med 
valg af materialer.

Afdeling 1057: Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76

Du kan altid kontakte Plus Bolig, hvis du har spørgsmål: 
Projektleder Claus Greve mail: clgr@plusbolig.dk tlf. 2267 4390. Se også plusbolig.dk

Scheelsmindevej 
108, 1. – 112, 1. – 116, 1.

Obs: boligerne får nye 
adresser, når renoverin-
gen er afsluttet (pålagt af 
adressemyndigheden).

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 5B, blok H



Side  2

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

BOLIGTYPE 5B - BLOK H 1. sal

Faktablad: Indretning – opdateret marts 2021  Boligtype: 5B, blok H

Gulvfliser på badeværelse og i entré 
(Ege-vinyl i øvrige rum).

NB: Plantegning 
er ikke målfast

Der kan tilkøbes ekstra  
garderobeskabe.

Dør mellem stue og sove-
værelse kan efter ønske (og 
kun på 1. sal)  tilmures inden 
indflytning.

Der kan vælges en åbning 
(1,4 meter) mellem køkken 
og stue.

Plantegning - type 5B
indretning og installationer

Badeværelset
De renoverede badeværelser indrettes med bade-
værelsesmøbler fra Invita samt ny vaskemaskine:

Badmøbel Model: Urban Titanhvid
Låge: Hvid
Greb: Integreret Urban (Grebsfri)
Bordplade: Kunstmarmor, hvid mat
Vask: Colombi 48-30
Spejl: Standard model
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Afdeling 57 – Scheelsmindevej / Vegavej 
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OBS: Ovenstående visualisering er kun retningsgivende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALISERING 

Signaturforklaring:

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer

RENOVERING
Afdeling 57  -  Scheelsmindevej / Vegavej

BOLIGTYPE 1 - BLOK A, C

Skab (standard)Stikkontakt samt internet- og antennestikStikkontaktRadiator Stikkontakt for hvidevarer




