
Skilalýsing Hrólfsskálamelur 10-18"

1. nóvember 2013 

1. Almenn lýsing"
Á Hrólfsskálamel 10-18 byggja Stólpar fjölbýlishús á þremur hæðum með 5 stigaganga, alls 30 
íbúðir. Tengdur húsinu er bílakjallari og fylgir a.m.k. eitt stæði hverri íbúð.  

Húsið er hannað af arkitektastofunni T.ark og eru nútíma þægindi og kröfur hafðar í fyrirrúmi við 
hönnun þess. Íbúðirnar eru vandaðar og vel staðsettar, miðsvæðis á Seltjarnarnesi. Stutt er í 
alla þjónustu á svæðinu. 

Íbúðir afhendast í samræmi við teikningar og skilalýsingu þessa. 

2. Framkvæmdaaðilar og hönnuðir"
Framkvæmdaaðili á Hrólfsskálamel 10-18 er Tenór ehf. Arkitektar hússins eru T.ark. Burðarþols-, 
raflagna og lagnahönnun sér verkfræðistofan Ferill um. !
3. Frágangur utanhúss"
Burðarvirki hússins er steinsteypt með hefðbundnum hætti og eru útveggir einangraðir að utan. 
Húsin eru klædd með hvítri álklæðningu. Á stigahúsum og horníbúðum efstu hæðar er svört 
álklæðning. Vandað ál/timbur glugga- og hurðakerfi er í húsinu. Flöt þök verða pappaklædd og 
einangruð að ofan. Þök og þakbrúnir verða fullfrágengnar. Svalahandrið verða úr gleri að hluta 
og álklædd að hluta (léttir veggir).!

4. Bílageymslur"
Bílageymslur verða lokaðar, neðanjarðar, tengdar stiga- og lyftuhúsum. Hverri íbúð fylgir a.m.k. 
1 rúmgott stæði í bílageymslu. Bílastæði verða sérmerkt viðkomandi eignarhluta. 

Veggir verða slípaðir og málaðir. Bílageymslugólf er steypt og slípað án frekari meðhöndlunar. 
Sprungur geta myndast á yfirboðinu sem ekki eru meðhöndlaðar frekar. Loft í bílageymslu 
verður slípað og málað. Bílageymsla er brunavarin með vatnsúðakerfi og reykræstingarkerfi.  

5. Lóð"
Á lóð verða malbikuð og/eða steinlögð bílastæði fyrir íbúa og gesti. Lóð verður frágengin með 
gróðri, hellulögðum og/eða steyptum gangstígum og lýsingu. Hluti gangstíga verður með 
snjóbræðslu. 

6. Sameign og geymslur"
Fimm lyftur eru í húsinu og verða þær fullfrágengnar. Anddyri verður flísalagt. Veggir í anddyri 
og stigagöngum verða sandspartlaðir og málaðir. Loft í anddyri og stigagöngum verða 
sandspörtluð og máluð. Stigagangur verður teppalagður og/eða flísalagður. 



Útihurðir verða úr áli/timbri. Hurðir að íbúðum verða spónlagðar eldvarnarhurðir, fullgerðar með 
tilheyrandi hurðarbúnaði. Póstkassar verða staðsettir í anddyri ásamt mynddyrasíma. 
Sorpgeymslur eru sameiginlegar með öðrum húsum á lóðinni.  

Hverri íbúð fylgir a.m.k. ein geymsla í kjallara. Gólf í geymslum verða máluð. Veggir í kjallara, 
geymslum og sameign verða slípaðir og málaðir. Hefðbundin lýsing verður í sameign og 
geymslum. 

7. Frágangur íbúða"
Gólf 

Gólf verða rykbundin, án megin gólfefnis. Gólf á baðherbergjum og þvottahúsum verða 
flísalögð. Flísalagður sturtubotn er hluti af baðgólfi. Flísar verða frá Agli Árnasyni. 

Veggir 

Staðsteyptir og hlaðnir veggir verða steinslípaðir, spartlaðir og málaðir. Léttir innveggir verða 
einangraðir, gipsklæddir, spartlaðir og málaðir. Veggir á baðherbergjum verða flísalagðir í 
tæplega hurðarhæð. Veggir í þvottahúsum verða málaðir. 

Loft 

Lofthæð í íbúðum verður meiri en gengur og gerist. Steypt loft verða steinslípuð, spörtluð og 
máluð. Þar sem loft eru niðurtekin verða þau spörtluð og máluð. Loft verða niðurtekin á 
baðherbergjum. 

Innréttingar 

Innréttingar eru vönduð, íslensk sérsmíði. Borðplötur eru úr kvarsi eða sambærilegu efni. 
Eldunareyjar eru í flestum íbúðum, spanhelluborð, blástursofn og háfur. Fataskápar eru íslensk 
sérsmíði. 

Rafkerfi 

Rofar og tenglar verða settir upp í samræmi við raflagnateikningar og verða hvítir að Gira gerð 
frá S. Guðjónssyni. Lýsing í íbúðum verður í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum. 
Mynddyrasími fylgir og verður settur upp og tengdur með einum skjá í hverri íbúð. Raftæki í 
eldhúsi eru að Siemens gerð frá Smith og Norland. Ofnar verða með sjálfhreinsibúnaði. 

Hurðir 

Innihurðir eru hefðbundnar, spónlagðar eða sprautulakkaðar.  

!



Hita-, þrifa- og loftræsikerfi 

Íbúðir eru að fullu hitaðar með miðstöðvarofnum. Í baðherbergjum verða handklæðaofnar. 
Neysluvatnskerfi verður með millihitara. Gluggalaus rými verða loftræst með vélrænu útsogi. 

Hreinlætistæki 

Hreinlætistæki eru frá Tengi. Á baði og snyrtingu eru vegghengd salerni og handlaugar með 
einnar handar blöndunartækjum. Ef einungis baðkar er á snyrtingu er það sturtubaðkar en í 
þeim íbúðum sem hafa sturtu að auki er hefðbundið baðkar. Í eldhúsi er stáleldhúsvaskur og 
einnar handar blöndunartæki. Í þvottaherbergi er tengimöguleiki fyrir þvottavél og þurrkara. 
Gert er ráð fyrir þurrkara með rakaþétti. 

Loftnets og símatengingar 

Sjónvarpsloftnetstenglar eru frágengnir í helstu íverurýmum. Tengikassi fyrir síma, tölvu- og 
loftnetstengingu er í hverri íbúð. 

8. Kaupendur athugið sérstaklega"
Vegna framkvæmda kaupenda skal það tekið fram að ekki er leyfilegt að skerða burðarþol, 
hljóðvist og annað er tilheyrir sameign hússins. Vísað er til kvaðar um frágang gólfa og gólfefna 
í fylgiskjali með kaupsamningi. 

Í nýjum íbúðum getur verið mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til 
tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Nauðsynlegt er að fylgjast með 
vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið 
skemmt gluggann, gólfefni, málningu og spörtlun. Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega 
opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna. Kaupandi gæti þurft að hreinsa 
sigti í blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina og fylgjast með niðurföllum 
í þvottahúsi, baði og úti á svölum. Framleiðandi glugga, Gluggar ehf. bera ábyrgð á gluggum 
og gleri. Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og 
timbri. 

Kaupendur eru sérstaklega beðnir að athuga að lóð við Hrólfsskálamel 10-18 er sameiginleg 
með húsi númer 1-7 og 2-8 við sömu götu og því verður hún ekki fullfrágengin fyrr en 
framkvæmdum er lokið við öll hús á lóðinni. 

9. Breytingar"
Allar breytingar sem kaupendur óska eftir eru háðar samþykki byggingaraðila og er allur 
aukakostnaður sem af þeim hlýst á ábyrgð kaupanda. Kaupendur eru beðnir um að athuga að 
óski þeir eftir breytingum getur átt sér stað seinkun á afhendingu.


