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Almennt
Hafnarbraut 14 er fjölbýlishús á 5 hæðum á 
niðurgröfnum kjallara og skiptist í fjögur stiga- 
og lyftuhús. Í kjallara er bílgeymsla með 81 
sérmerktum bílastæðum ásamt sameiginlegum 
hjóla- og vagnageymslum, tæknirýmum og 
sérgeymslum nokkurra íbúða. Innangengt er í 
stiga- og lyftuhúsin beint úr bílgeymslunni með 
aðgangsstýringu. 

Aðalinngangar byggingarinnar eru frá 
aðkomutorgi ofan á bílgeymslu, þar sem 
staðsett eru 31 bílastæði þar af 4 stæði fyrir 
hreyfihamlaða. Torgið er skilgreint sem vistgata 
með hámarksumferðarhraða 5 km/klst og er 
allur flöturinn búinn snjóbræðslukerfi. Á 1.- 5. 
hæð eru 86 íbúðir af fjölbreyttum stærðum og 
gerðum, allt frá sérhönnuðum stúdíó-íbúðum til 
rúmgóðra fjölskylduíbúða. Þar af eru þrjár íbúðir 
með sérinngöngum beint frá aðkomutorginu og 
tvær þeirra eru á tveimur hæðum. Byggingin er 
þar með hönnuð fyrir fjölbreyttan markhóp íbúa. 
Allar íbúðirnar eru búnar veglegum svölum sem 
snúa í sóllægar áttir og langflestar þeirra bjóða 
upp á mikilfenglegt útsýni yfir höfuðborgina og 
nærliggjandi umhverfi.

Milli byggingarinnar og nærliggjandi strandar við 
Fossvoginn er grænt útivistarsvæði. Göngu- og 
hjólastígar líða hjá og tengjast m.a. nýrri göngu- 
og borgarlínubrú milli Kópavogs og Reykjavíkur 
sem er í næsta nágrenni.

Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að 
skapa björt og notaleg alrými, með rúmgóðu 
eldhúsi og stofu. Aukin lofthæð, um 2,67 m, er 
í öllum íbúðum og í íbúðum á efstu hæð er enn 
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meiri lofthæð. Leitast var við að fullnýta hvern 
fermetra með vel hugsuðum geymslulausnum í 
formi fastra innréttinga. Sérgeymslur eru innan 
flestra íbúða ásamt þvottaaðstöðu sem ýmist er 
hluti af baðherbergi eða í sérrými. Gluggar eru 
stórir og haganlega staðsettir með það markmið 
að ramma inn fallegt útsýni og hleypa mikilli 
dagsbirtu inn á heimilin.

Burðarkerfi byggingarinnar er staðsteypt að 
mestu leiti nema útveggir inndreginna hliða á 
5. hæð ásamt fáeinum burðarveggjum sömu 
hæðar hæð sem eru úr timburgrindum. Þá 
er byggingin einangruð að utan með steinull 
og klædd álklæðningarkerfi sem veðurkápu. 
Timburveggir eru einangraði milli stoða með 
steinullareinangrun. Milliveggir eru reistir úr 
blikkstoðum og klæddir tvöföldu gipsi hvoru 
megin.

Íbúðum er skilað innréttuðum en án gólfefna. 
Baðherbergi eru með flísalögðu gólfi og 
veggjum að hluta. Sameign skilast fullbúin með 
fullfrágengnum lyftum. Lóð er fullfrágengin með 
steyptu bílaplani og gönguleiðum ásamt gróðri 
og þökulögn skv. teikningum.

Húsbyggjandi er Leigugarðar ehf. kt. 571208-
0240, Bæjarlind 4, 201 Kópavogur.

Aðalverktaki er ÁF-hús ehf. kt. 691191-1099.
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Frágangur  
utanhúss

Útveggir 
Veggir eru almennt staðsteyptir, einangraðir með 
steinull og klæddir með álklæðningarkerfi sem 
veðurkápu. Burðarkerfi inndreginna hliða á efstu 
hæð er létt, álklædd timburbygging einangruð 
með 125 mm steinullareinangrun milli stoða. Litir 
á klæðningum eru í samráði við arkitekt.

Þak 
Þök byggingarinnar eru tvenns konar; annars 
vegar er um að ræða steypt, viðsnúið þak með 
tvöföldu lagi af ábræddum tjöruþakpappa, 
einangrun, drendúk og timburklæðningu 
sem gólf þaksvala út frá viðkomandi íbúðum. 
Hins vegar er þak á inndreginni efstu hæð 
létt timburþak, einangrað milli sperra, klætt 
borðaklæðningu sem á er soðið tvöfalt lag 
af ábræddum tjöruþakpappa í flokki T, með 
vatnshalla a.m.k. 25 ‰.

Svalir 
Svalahandrið eru skv. teikningum arkitekts. 
Veggir svala eru samskonar og aðrir veggir 
hússins. Svalagólf eru vélslípuð með vatnshalla 
að niðurföllum.

Raflagnir
Lampar eru frágengnir á svölum og almennt 
utanhúss.

Gluggar og útihurðir
Gluggar og svalahurðir eru af vandaðri gerð frá 
danska framleiðandanum Ideal Combi og eru ál-/tré 
uppbyggðir. Þeir eru vottaðir og slagveðursprófaðir 
og henta því einstaklega vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Opnanleg fög og svalahurðir eru með 
opnunarstillingu til loftunar og barnalæsingum. 
Útihurðir eru skv. teikningu arkitekts. Allt gler er 
K-gler eða sambærilegt skv. byggingarreglugerð.



4

Lóð 
Bílastæði eru afmörkuð með máluðum línum. 
Stéttar fyrir framan húsið og verandir á 
sérafnotaflötum íbúða steyptar skv. teikningum 
arkitekts. Snjóbræðslukerfi er undir öllu 
bílastæðinu og gönguleiðum. Grasflatir eru 
þökulagðar. Gróður er í gróðurbeðum skv. 
teikningum landslagsarkitekts.

Bílgeymsla 
Bílgeymsla er með sérmerktum stæðum fyrir 
81 bifreið og við hvert stæði er gert ráð fyrir 

að hægt sé setja upp rafmagnshleðslustöð 
fyrir viðkomandi eiganda. Bílgeymsla er 
loftræst og eldvarin með vatnsúðakerfi með 
sér inntaksklefa. Bílgeymslan er upphituð, þ.e 
hitastig 10 - 18°C.

Búnaður 
Húsnúmer verður sett upp á áberandi 
stað á útvegg. Póstkassar eru í anddyrum 
stigaganga. 
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Gluggar
Gluggar eru af vandaðri gerð frá danska 
framleiðandanum Ideal Combi og eru 
ál-/tré uppbyggðir. Þeir eru vottaðir og 
slagveðursprófaðir og henta því einstaklega vel 
fyrir íslenskar aðstæður. Opnanleg fög eru með 
opnunarstillingu til loftunar og barnalæsingum.

Gler 
Gler er K-gler eða sambærilegt og skv. 
teikningum og byggingarreglugerð. Með glerinu 
fylgir sú ábyrgð sem framleiðandi glersins veitir.

Veggir 
Veggir í forstofu, forrýmum lyfta og íbúða 
eru sandspartlaðir og málaðir en aðrir veggir 
í sameign eru málaðir en ekki sandsparlaðir. 
Veggir í sérgeymslum eru brunavarðir og 
ýmist steyptir eða léttir reistir úr blikkstoðum 
og klæddir eldtefjandi yfirborði, óspartlaðir en 
málaðir með plastmálningu.

Gólf
Gólf í forstofu og forrými lyfta á 1. hæð eru 
flísalögð. Gólf í forrýmum lyfta á efri hæðum 
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 í sameign eru fullfrágengnar með 
ljósastæðum skv. teikningum raflagnahönnuðar.

Pípulögn 
Er hefðbundin ofnalögn með uppsettum 
miðstöðvarofnum skv. teikningum lagna-
hönnuðar. Gólfhitalögn er í íbúðum á 5. hæð.

Lyftur 
Fólkslyftur eru af gerðinni Kleemann frá 
Íslandslyftum og skv. teikningum og gildandi 
byggingarreglugerð.

Stigahús 
Stigaþrep og hvíldarpallar eru steyptir, 
vélpússaðir og teppalagðir. Veggir eru óspartlaðir 
en málaðir með plastmálningu.

Sorp
Sorpflokkun íbúa er í þar til gerðum djúpgámum 
sem staðsettir eru við enda aðkomutorgsins.

Frágangur  
sameignar
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Almennt
Íbúðir eru seldar innréttaðar án gólfefna. 
Baðherbergisgólf eru flísalögð ásamt hluta 
veggja. Þvottahússgólf eru flísalögð.

Veggir 
Útveggir og hluti innveggja eru steyptir, með 
sléttri áferð. Léttir innveggir eru úr blikkstoðum, 
klæddir beggja vegna með 2x13mm gipsplötum. 
Allir veggir eru sandspartlaðir og grunnmálaðir 
undir tvær umferðir af plastmálningu í ljósum 
lit skv. ákvörðun hönnuðar. Tveir veggir í 
baðherbergjum (sem mynda horn í sturtum) 
eru flísalagðir frá gólfi upp í loft, aðrir veggir eru 
málaðir með rakaþolnu málningakerfi.

Loft 
Eru eru sandspörtluð og grunnmáluð undir 
tvær umferðir af plastmálningu í ljósum lit skv. 
ákvörðun hönnuðar. Loft í baðherbergi eru máluð 
með rakaþolnu málningarkerfi.

Innihurðir 
Eru sprautulakkaðar í hvítum lit. Hurðarhúnar 
eru úr stáli í svörtum lit. Hurðir og húnar eru eru 
til sýnis í sýningarrými Hafnarbrautar 14 sem 
staðsett er í Bæjarlind 4 (Lind fasteignasala).

Flísar og gólfefni
Gólf- og veggflísar eru frá framleiðandanum 
Sunstone frá Parki interiors, í gráleitum lit og 
stærðinni 60x60 cm. Flísar er eru til sýnis í 
sýningarrými Hafnarbrautar 14 sem staðsett 
er í Bæjarlind 4 (Lind fasteignasala). Skilyrt er 
að íbúðaeigendur leggi hljóðdúk undir parket á 
önnur rými íbúða.

Innréttingar 
Allar innréttingar í eldhúsum, baðherbergjum og 
þvottahúsum ásamt fataskápum í herbergjum 
og forstofum eru sérsmíðaðar,framleiddar og 
uppsettar af Voke-III. Hurða- og skúffuforstykki 
eru ýmist plastlögð með dökkbrúnni viðaráferð 
eðasprautulökkuð í hvítum lit. Borðplötur 
í eldhúsum eru úr akrílsteini af gerðinni 
Durastone í brún-gráum lit með ísteyptum 
eldhúsvaski. Borðplötur í baðherbergjum og 
þvottahúsum eru úr akrílsteini af gerðinni 
Durastone í hvítum lit með ísteyptri handlaug/
skolvaski. Höldur eru úr áli í svörtum lit og 
burstaðri áferð. Innréttingar eru til sýnis í 
sýningarrými Hafnarbrautar 14 sem staðsett 
er í Bæjarlind 4 (Lind fasteignasala).

Frágangur  
íbúða
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Eldhústæki 
Íbúðum fylgja vönduð eldhústæki af gerðinni 
Electrolux. Íbúðum er skilað með span helluborði, 
blástursofni í svörtum lit og innbyggðum 
gufugleypi í efri skáp, veggháf eða eyjuháf eftir 
mismunandi íbúðagerð. Eldhústæki eru til sýnis í 
sýningarrými Hafnarbrautar 14 sem staðsett er í 
Bæjarlind 4 (Lind fasteignasala). Blöndunartæki 
eru einnar handar tæki af gerðinni Grohe 30 
269 AL0 Essence Single-lever sink mixer 
1/2” eða sambærilegt, og eru í dökkum lit. Sjá 
meðfylgjandi tækjayfirlit. 

Hreinlætistæki
Salernisskál er vegghengd með innbyggðum 
vatnskassa og þrýstihnappi á vegg. Handlaug 
er hluti af borðplötu er ferhyrnd í laginu með 
einnar-handar hitastýrðu blöndunartæki af 
gerðinni Grohe 23 590 AL1 Essence New Single-
lever basin mixer 1/2” S-Size. Sturtugólf eru 
flísalögð með vatnshalla að aflöngu niðurfalli 
upp við vegg. Sturtur eru afmarkaðar með 
sturtuglervegg. Sturtutæki er af gerðinni Grohe 
26 075 AL0 Euphoria System Shower system 
eða sambærilegt, í dökkum lit og er hitastýrt 
með sturtustöng og handsturtu. Hreinlætistæki 
eru til sýnis í sýningarrými Hafnarbrautar 14 sem 
staðsett er í Bæjarlind 4 (Lind fasteignasala). 
Handklæðaofn er á baðherbergjum íbúða. Sjá 
meðfylgjandi tækjayfirlit.

Þvottahús/-aðstaða 
Sumar íbúðir hafa þvottahús og aðrar íbúðir 
hafa þvottaaðstöðu sem hluta af baðherbergi. 
Þvottahúsgólf eru flísalögð með flísum frá 
framleiðandanum Sunstone frá Parki interiors, 
í gráum lit og stærðinni 60x60 cm. Innrétting 
er hvít og gert ráð fyrir tengi fyrir þvottavél og 
þurrkara með rakaþétti. Borðplata er úr akrílsteini 
af gerðinni Durastone í hvítum lit. Vaskur er 
ísteyptur í borðplötu. Blöndunartæki er einnar-
handar af gerðinni Grohe 30 269 AL0 Essence 
Single-lever sink mixer 1/2” eða sambærilegt, og 
eru í dökkum lit. 

Þvottaaðstaða innan baðherbergis er af ólíkum 
toga og fer eftir stærð og gerð íbúða en gert er 
ráð fyrir að vélar standi annað hvort hlið við hlið 
á upphækkun eða staflaðar á gólfi. Skápar og 
skúffur eru hluti af þvottaaðstöðu þar sem pláss 
leyfir. 

Sjá nánar fyrirkomulag mismunandi íbúða. 
Innréttingar og flísar eru til sýnis í sýningarrými 
Hafnarbrautar 14 sem staðsett er í Bæjarlind 4 
(Lind fasteignasala).
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Rafmagn og lýsing
Rofar og tenglar eru hvítir. Sjónvarpsloftnets- 
og símatenglar eru frágengnir í samræmi 
við teikningar lagnahönnuðar. Lampar 
eru í eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergi og 
sérgeymslu. Útbyggingar í  íbúðum og efsta 
hæðin skilast með innfelldri lýsingu. Innfelld 
lýsing er undir efri skápum eldhúsa sem og 
efri skápum baðherbergja þar sem við á. 

Hitalögn 
Húsið er upphitað á hefðbundinn hátt með 
miðstöðvarofnum sem á eru hitastýrðir 
ofnlokar. Íbúðir á 5. hæð hafa gólfhitakerfi.

Loftræsting
Rafrænt loftræstikerfi með útsogi er í 
gluggalausum rýmum skv. byggingarreglugerð. 
Fyrir ofan svalahurðir í dagstofum og í 
svefnherbergjum sumar íbúða eru lofttúður 
með innbyggðri hljóð- og ryksíu sem tryggja 
innstreymi og þar með hringrás lofts um 
heimilið.

Til  
áréttingar
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Afhending íbúða
Allar breytingar að ósk kaupenda þurfa að fara í 
gegnum skrifstofur seljanda og geta haft áhrif á 
afhendingartíma til seinkunnar. Breytingar geta 
leitt til kostnaðarauka en aldrei til lækkunnar. 
Vegna framkvæmda kaupenda skal það tekið 
fram að ekki er leyfilegt að skerða burðarþol, 
hljóðvist og annað er tilheyrir sameign hússins. 
Kjósi kaupandi að gera breytingar á íbúðinni 
verða þær gerðar á eigin ábyrgð í kjölfar 
lokaúttektar.

Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri 
sprungumyndun í múr, steypu, hlöðnum 
veggjum og timbri. Kaupandi má gera ráð fyrir 
því að þurfa að endurmála íbúð sína skömmu 
eftir að byggingin og byggingarefnin sem í 
henni  hafa náð stöðugu ástandi. Sprungur 
geta myndast á yfirborði gólfs bílageymslu og 
tæknirýma sem ekki verða meðhöndlaðar frekar. 
Kaupandi gerir sé grein fyrir að í sérgeymslum, 
bílageymslu, sameign og öðrum geymslum 
geta verið lagnir í loftum og á veggjum sem 
nauðsynlegar eru vegna lagnaleiða hússins. 
Í íbúðum eru slíkar lagnaleiðir klæddar af og 
málaðar séu þær fyrir hendi. 

Kaupandi skoði íbúðina ítarlega við afhendingu. 
Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður 
en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, tilkynna 
seljanda um ágalla á eigninni. Kaupandi skal 
veita seljanda aðgang að eigninni til þess að 
meta tilkynnta ágalla og gefa honum tækifæri 
til þess að bæta úr samþykktum ágöllum. Hafi 
kaupandi einhver umkvörtunarefni fram að færa 
vegna hinnar seldu íbúðar, skal hann strax beina 
umkvörtun sinni til seljanda.

Kaupandi verður að tryggja góða útloftun en í 
steyptum nýbyggingum er raki sem mun hverfa 
á einu til tveimur árum. Mikilvægt er að fylgjast 
vel með daggarmyndun innan á gleri. Ef það er 
ekki gert er hætta á að rakinn myndi skemmdir á 
gluggum, gólfefnum og málningu. Í útvegg eru 
ferskloftsventlar. Ferskloftsventlar eru hluti af 
loftræsingu og þurfa ávallt að vera opnir.

Aðalhurðum á hverju stigahúsi svo og 
bílageymsluhurðum verður að fylgjast vel með. 
Reglulegt viðhald hurðanna er nauðsynlegt. 

Varast ber að setja plastfilmu eða merkingu 
á gler eða setja gardínur þétt að gleri vegna 
rakamyndunar og sprunguhættu. 
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Ekki má fjarlægja merkingar á húsinu, eða í 
húsinu, sem snúa að eldvörnum eða öðrum 
öryggismálum. Gildir t.d. um merkingu á 
stigleiðslu, merkingu á reyklosunum o.s.frv. 
Breytingar á öðrum merkingum, s.s. merkingum 
íbúða, hæða, bílastæða eða geymsla skal gera í 
samráði við húsfélag.

Seljandi áskilur sér allan rétt til að gera útlits-, 
efnis- og tæknilegar breytingar á meðan á 
byggingarframkvæmdum stendur. Seljandi mun 
eftir atvikum gefa út uppfærðar teikningar eftir 
afhendingu og að lokaúttekt hússins. En það 
getur þurft að breyta teikningum allt að lokaúttekt 
hússins og uppfæra eignaskiptasamning 
og skráningartöflu til samræmis. Seljandi 
hefur látið gera kynningargögn og myndir í 
tengslum við sölumeðferð íbúðanna. Myndir í 
kynningargögnum er einungis ætlað að gefa 
hugmynd um útlit eigna og því geta verið á þeim 
atriði sem ekki eru í skilalýsingu og endurspegla 
því ekki að öllu leyti hvernig íbúð verður skilað 
af hálfu seljanda, t.d. gólfefni, litir á veggjum, 
húsgögn í íbúðum, gróður á lóð, endanleg 
staðsetning skápa o.s.frv.  

Kaupandi getur þurft að stilla hæð hurða/
hurðakarma eftir lagningu gólfefnis. Þinglýst 
skjal er á eigninni um þykkt að undirlagi fyrir 
gólfefni og hefur kaupandi kynnt sér þá kvöð.
Seljandi hefur heimild til að breyta bílastæðum í 
eignaskiptasamningi af óseldum íbúðum.

Húsfélag taki við þjónustusamningum þegar 
íbúðir eru afhentar til notkunar.  

Íbúðir afhendast hreinar. 
 

Skipulagsgjald
Kaupandi greiðir skipulagsgjald af eigninni, 
þegar það verður lagt á.
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Hönnun
Arkitektar og aðalhönnuðir: Tvíhorf arkitektar
Verkfræðihönnun: Verkfræðistofan Víðsjá
Raflagnahönnun: Rafvolt ehf
Lagnahönnun: Verkfræðistofan Víðsjá

Um myndefni í skilalýsingu
Athugið: Lita- og húsgagnaval er leiðbeinandi. Íbúðum er skilað hvítmáluðum og án lausra húsgagna. 



Húsbyggjandi:   Leigugarðar ehf.
Aðalverktaki:     ÁF-hús ehf.
Arkitektar og aðalhönnuðir:   Tvíhorf arkitektar
Verkfræðihönnun:    Verkfræðistofan Víðsjá
Raflagnahönnun:    Rafvolt ehf
Lagnahönnun:    Verkfræðistofan Víðsjá
Fasteignasala:   Lind fasteignasala
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