
  

 

 

SKILALÝSING 
     

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 30 

 
PK Byggingar ehf. 

      

 



 

ALMENNT 

 

Framkvæmdaraðilar: 

Byggingaraðili: PK Byggingar ehf. 
Aðalverktaki:  PK Verk ehf 
Raflagnir:  Rafdís ehf. 
Múrverk:  Nói Flísari ehf. 
Pípulagnir:  RV Pípulagnir ehf. 
Uppsteypa/Smíði: Húsasmíði ehf. 
Loftræsting:  Blikkval ehf. 
Málning:  JBJ málun ehf 
Þakfrágangur: Þakplan ehf. 
Handrið:  OHS verk ehf. 

Hönnuðir: 

Arkitekt:  Sveinn Ívarsson 
Raflagnir:  Umsjá verkfræðistofa. 
Burðarþol og lagnir: NNE verkfræðistofa. 
 

Húsið er 5. hæða fjölbýlishús með lokuðu stigahúsi. 2 íbúðir eru á fyrstu og fimmtu hæð og  3 
íbúðir á öðrum hæðum, samtals þrettán íbúðir.  Inngangur íbúða er af stigapöllum hússins en 
ein íbúð á fyrstu hæð er með sér inngang. Sérmerkt bílastæði í bílakjallara fylgir 10 íbúðum.  
Burðarkerfi hússins er staðsteypt að öllu leyti. Húsið er klætt að utan með álklæðningu, sléttri 
klæðingu og lágbáru.  Útveggir eru einangraðir að utan. Milliveggir eru hlaðnir og spartlaðir. 
Íbúðum er skilað fullbúnum með gólfefnum, ískáp og uppþvottavél. Baðherbergi eru með 
flísalögðu gólfi og veggjum að hluta. Lóðin er fullfrágengin, malbikuð og hellulögð en 
þökulögð og möl að öðru leyti.  

Kaupendur athugið í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki, þessi raki mun hverfa á 1-2 árum, 
en það er þó háð útloftun í íbúðum. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnmyndun (döggun), 
innan á gleri og lofta reglulega út 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 húsinu, baði og úti á svölum.  
Seljandi ber enga ábyrgð á glerinu, heldur framleiðandi glersins. Seljandi ber ekki ábyrgð á 
eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr og steypu. 

 

 

 

  



 

FRÁGANGUR UTANHÚSS: 

Útveggir:  Allir veggir eru staðsteyptir og sandsparslaðir. Veggirnir eru allir 
klæddir með áli sléttri og lágbáru. Stigahús er lokað. 

Þak:  Þak er hefðbundið sperruþak, einangrað með 225mm þakull og 
varin með viðurkenndum þakdúk (T vörn). 

Svalir og sérafnotareitir:    Glerhandrið eru á svölum. Sérafnotareitir eru hellulagðir með 
veggjum sem eru úr hleðslustein frá Bm Vallá. 

Raflagnir:     Lampar eru frágengnir á svölum og almennt utanhúss. 

Gluggar og útihurðir:   Gluggar eru af gerðinni Rationel, álklæddu timbri frá 
Húsasmiðjunni. Opnanleg fög og svalahurðir eru með 
opnunarstillingu til loftunnar. Læsingar á hurðum eru 
hefðbundnar ASSA-læsingar eða sambærilegt. Allt gler er K-gler 
skv. reglugerð. 

Lóð:  Bílastæði afmörkuð með máluðum línum. Stéttar eru hellulagðar 
aftan við hús og að hluta framan við húsið. 

Bílageymsla: Heildarfjöldi bílastæða er 10 stæði. Bílageymslan er loftræst og 
upphituð. Gert er ráð fyrir lagnaleið að hverju stæði fyrir 
möguleika á rafhleðslustöð. Bílageymslan skilast máluð og súlur 
með áberandi gulum lit. 

  

Búnaður:  Húsnúmer verður sett upp á áberandi stað á útvegg. 

 

 

  



 

FRÁGANGUR SAMEIGNAR INNI: 

Gólf: Forstofur hússins eru flísalagðar. Gólf í forrýmum lyftu og íbúða 
eru teppalögð. Gólf í sérgeymslum, geymslugöngum, hjóla- og 
vagnageymslum og tæknirýmum eru máluð með gólfmálningu. 

Loft:  Loft eru máluð í ljósum lit. 

Rafmagn:   Raflagnir eru fullfrágengnar með ljósastæðum skv. teikningum 
raflagnahönnuðar. 

Pípulögn:  Hefðbundin ofnalögn með uppsettum ofnum. 

Lyfta: Er hefðbundin fólkslyfta af gerðinni Schindler frá Héðinn 
Schindler lyftur ehf. 

Stigahús: Stigaþrep og hvíldarpallar eru teppalagðir. Veggir eru spartlaðir 
og málaðir með hvítri málningu. 

  



 

FRÁGANGUR ÍBÚÐA INNI:  

 

Almennt:  Íbúðir eru seldar fullbúnar með gólfefnum, innréttingum, ísskáp 
og uppþvottavél. 

 

Gólfefni:  Allar íbúðir verða afhentar með gólfefnum, Parket er á allri 
íbúðinni fyrir utan bað og þvottahús, parketið heitir Woodstock 
padagonia eik 4v 2-lock 8 mm frá Álfaborg  

Böð og þvottahús eru flísalögð með flísum frá Birgisson af 
gerðinni  Beton One Dci Plum 60*60 cm. 

Veggir:  Útveggir og hluti innveggja eru steyptir og með sléttri áferð. 
Milliveggir eru hlaðnir með hleðslustein, sparslaðir og málaðir 
með hvítri plastmálningu í ljósum lit. Veggir í baðherbergi eru 
flísalagðir að hluta en annars málaðir með vatnsþolnu 
málningarkerfi. 

Loft:  Loft eru sandspörtluð og grunnmáluð. Málaðar eru tvær 
umferðir af plastmálningu í ljósum lit. Loft í baðherbergi og 
þvottahúsi eru máluð með rakaþolnu málningarkerfi.   

Innihurðir:  Hvítlakkaðar yfirfelldar innihurðir með felliþröskuldum í öllum 
rýmum nema votrýmum, þar eru hefðbundnir þröskuldar. 
Hurðirnar heita Ringo frá Birgisson ehf. Hurðar sem snúa að 
stigagöngum eru eldvarnarhurðar EI30, hvítlakkaðar yfirfeldar 
einnig frá Ringo. 

Loftræsting: Loftun úr gluggalausum rýmum skv. reglugerð. 

Rúðugler: Gler er K – gler eða sambærilegt samkvæmt teikningum og 
byggingareglugerð. Með glerinu fylgir sú ábyrgð sem 
framleiðandi glersins veitir. 

Innréttingar: Allar innréttingar í íbúðum, eldhúsinnréttingar, baðinnréttingar 
sem og fataskápar eru sérsmíðaðar frá Bræðrunum Ormsson ehf, 
HTH innréttingar. Hurða og skúffuforstykki eru sprautulökkuð 
hvít nema á efri skápum í eldhúsi sem eru brúngráir. Borðplötur 
eru plastlagðar með ljósri áferð. 

 Eldhústæki: Íbúðunum fylgja vönduð eldhústæki af gerðinni AEG. Íbúðum 
er skilað með span helluborði, blástursofni með burstaðri 
stáláferð og gufugleypi. Einnig fylgir íbúðunum kæli-



 

/frystiskápur og innbyggð uppþvottavél. Eldhústæki eru frá 
Bræðrunum Ormsson ehf. Ábyrgð er til tveggja ára.  

 

Hreinlætistæki: Salernisskál er vegghengd með innbyggðum vatnskassa og 
silfurlituðum þrýstihnappi á vegg. Handlaug er sporöskjulaga, 
felld ofan á borðplötu með einnar- handar blöndunartæki. Sturtur 
eru með flísalögðu gólfi með vatnshalla að aflöngu niðurfalli upp 
við vegg. Þær eru afmarkaðar með sturtu glervegg. Sturtutæki er 
hitastýrt með sturtustöng og handsturtu. Hreinlætistæki koma frá 
Brodrene Dahl a/s 

Þvottahús: Allar íbúðir hafa þvottahús. Gólf þeirra eru flísalögð. Í borðplötu 
er felldur stálvaskur með einnar- handar blöndunartæki. Gert er 
ráð fyrir að hafa þvottavél og þurrkara. 

Rafmagn: Rofar og tenglar eru hvítir frágengnir í samræmi við teikningar 
lagnahönnuðar.  

Lampar eru í eldhúsi. Þvottahúsi, baðherbergi og sérgeymslu. 

Hitalögn: Húsið er upphitað á hefðbundinn hátt með miðstöðvarofnum sem 
á eru hitastýrðir lokar. Einnig er millikista í öllum íbúðum sem 
hægt er að loka fyrir ef á þarf að halda. 

Loftræsing: Útloftun er í gluggalausum rýmum skv. byggingarreglugerð. Í 
stofum eru lofttúður með innbyggðri hljóð- og ryksíu sem tryggja 
innstreymi og þar með hringrás lofts um íbúðina. 

Afhending íbúða: 

Íbúðakaupandi og verksali yfirfara íbúð og sannreyna ástand íbúarinnar. Ef gallar eða 
vanefndir koma í ljós skal verksali lagfæra galla eins fljótt og auðið er. Íbúðir afhendast 
hreinar. 
Í öllum tilvikum þar sem minnst er á tegundir af hinum ýmsu tækjum og innréttingum í 
skilalýsingu þessari er átt við þau tæki eða sambærileg á þeim tíma sem uppsetning á sér stað. 
Sama á við um birgja/efnissala, seljandi áskilur sér rétt til breytinga þar á og verður þá miðað 
við sambærilega vöru. Seljandi áskilur sér allan rétt til að gera efnis, tæknilegar og útlits 
breytingar meðan á byggingaframkvæmd stendur.  
 

Skipulagsgjald:  

Kaupandi greiðir skipulagsgjald af eigninni, þegar það verður lagt á. 

 

 



 

 

 

 
  
  

 

  

 

AEG veggofn BCK22210-M  stál 
 

                     

AEG helluborð IKB64301FB               Elicia Ciak GR/A56 vifta undir skáp 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Airforce Luna eyjuháfur.       Uppþvottavél AEG FSE52600P KæliskápurAEG RCB53421NX 185 stál. 

 

Hér til hægri má sjá  mynd 
af eldhúsi í einni íbúð 
hússins. 
 



 

 

 

  
Grohe Tempesta 
cosmopolitan 160  

 
Glæsileg hönnun frá Grohe 
Hitastýrðu blöndunartæki á 
baðherbergi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Laufen Pro B Handlaug 
 
Breidd: 56cm 
Dýpt: 44cm 
 
 
Grohe Bauedge 
handlaugatæki 
 
Glæný og glæsileg lína frá 
Grohe 
 
 

 

Grohe Bauedge Single- 
lever sink mixer ½“  
 
Glæsileg hönnun frá Grohe 
Hitastýrðu blöndunartæki í 
eldhúsi. 

 Duravit Starck 3 
Salernisskál 
 
Vegghengd skál 
Með harðri setu. 

 

Vaskekar Tempra 50 NFP  Baltic 500 TH  

Glæsileg hönnun frá Intra  Glæsileg hönnun frá Intra 

Vaskur í Þvottahúsi.  Vaskur í Eldhúsi. 
       

       

 

Hér til vinstri má sjá  
mynd af baðherbergi í 
einni íbúð hússins. 
 


