BOLIGFAVORITTEN
HÖYDN
MODERNE ENEBOLIGER PÅ LURAHAMMEREN

Boligene i trinn 2 på bildet er 3D-illustrasjon

MODERNE ENEBOLIGER
Spenstig arkitektur, fire soverom med mulighet for
seks, to stuer og takterrasse. Kan det bli bedre?

Höydn består av 10 moderne eneboliger
på Lurahammaren. Boligene har spennende
arkitektoniske former og energieffektive
energiløsninger.
Boligene er tilrettelagt for tidsriktige og
brukervennlige løsninger, og har boltreplass for alle
familiens medlemmer, og enda mer.
Størrelsen er på 180 m2 i tillegg til boder på
6,4 m2. Fire soverom, med mulighet for seks, og stor
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takterrasse hører med. Solforholdene er gode, og
du vil ha umiddelbar tilknytning til nytt friområde
som åpnes opp på det gamle Statoilområdet, i tillegg
til romslige hager og carport. Kort vei til sjø og
rekreasjonsområder vil du også få.
Du bestemmer! På Höydn kan du velge mellom flere
ulike løsninger, alt etter behov. Hva med eget bad i
tilknytning til hovedsoverommet, som mor og far kan
ha helt for seg selv, fritt for badeleker og bleier? Eller
har du kanskje drømt om egen walk-in garderobe?.
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3D illustrasjon viser eksteriør fra delfelt B7
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OM LURAHAMMEREN
Lurahammeren er et ettertraktet område med et variert og mangfoldig
bomiljø. Det er flere grunner til at mange ønsker å bo akkurat her.
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Beliggenheten er udiskutabel. Fra Höydn er
utfarten kort enten du skal i retning Sandnes
eller Stavanger. Skal du til Forus eller Kvadrat,
er investeringen kun en liten svipptur i bil
eller på sykkel. Kort vei til servicetilbud,
bussforbindelse(hvor bussen stopper like
utenfor døra), og togstopp (nærmeste stasjon
er Sandnes sentrum) understreker den

fantastiske tilgjengeligheten. Tilgang på natur
er også et gode som de fleste av oss er opptatt
av. Fra Höydn er naturopplevelsene aldri langt
unna – enten du vil gå, løpe, sykle eller bade.
Drømmer kan fanges!
Kanskje er det her framtiden din ligger?
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Boligene i trinn 1 og trinn 2 ligger flott
plassert på toppen av Lurahammeren
– derav navnet Høydn!
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Utearealene blir
ferdig opparbeidet med
gressplen, terrasseplatting,
belegningsstein og buskbeplantning
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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Arealene opparbeides med belegningsstein og beplanting langs vei. Vindu leveres
med aluminiumsbekledning som standard. Til høyre er hageboden som også skjermer mot
nabo. Innerst bak bil er enda en bod. Del av tak i carport (langs bolig) har glasstak for å slippe
inn dagslyset. Opplegg for elbil lader står klart i carport.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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VELKOMMEN INN
I HØYDN!

KJEKT Å VITE !
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Inngangsdøra er håndplukket for prosjektet og har
en overflate av vedlikeholdsfri
eikefiner som gjør inngangspartiet mer eksklusivt

Inngangspartiet – Gulv leveres med 60x60 flis og med
vannbårenvarme. Innvendige massive kvalitetsdører i heltre.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7

Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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Listefri overgang mellom vegger og tak,
hvitbeiset eikeparkett og vannbåren gulvvarme er
alt standard leveranse.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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To utganger til terrasse og
hage er jo også praktisk.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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KJØKKEN
FRA SIGDAL
PÅ HÖYDN har vi valgt Sigdal
som kjøkkenleverandør. Det
gode håndverket, teknologien og
designet har vært en bærebjelke for
et av Norges mest velrenommerte
kjøkkenmerker gjennom 60 år, og
finnes nå i tusenvis av hjem.
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UNO
Sigdal kjøkken sin modell Uno består av slette
fronter i malt MDF, noe som innbyr til lette og luftige
kjøkkendesign, gjerne med en spenstig grafisk
utforming av frontpartiene. Hvorfor ikke kombinere
ulike farger på over- og underskap?

OBS! Kjøkkenmodell på bildet avviker
fra standard leveranse men er fra en av
boligene i prosjektet på Lurahammaren

Tips ved valg av farge
De tryggeste fargene er enten støvete, eller dype
mørke nyanser. Sterke primærfarger er foreløpig
smalt trendmessig. Vær sikker på at dette er en farge
du kan leve med.
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Bildet viser bad i 1. etasje

Bilde nedenfor viser alternativ planløsning med ekstra soverom/kontor i 1 etasje.
Som standard er dette rommet en del av kjøkkenet og ment å være en åpen
løsning med hverdagsstue. Gjesterom? Kontor? TV-stue? Valget er ditt.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7

Stort og romslig kjøkken avskjermet fra stue og
spisestue gir også plass til en ekstra spiseplass
til “hverdagsmåltidet”
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Trapp leveres med
hvitbeiset heltre eiketrinn
og håndrekke. Bod under
trapp. Hvitbeiset eikeparkett
med vannbåren gulvvarme
er standard.

Fra 2. etasje er det direkte
utgang til takterrassen

Loftstuen har ekstra takhøyde og hvitlasert parkett. Her kan du få en hel vegg
mot trappen hvor du kan plassere TV. Eller kanskje du bare ønsker en lav/åpen
vegg som slipper lys ned trappa? Valget er ditt.

Kom – la oss ta turen
opp i 2. etasje
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Tre eller fire soverom? Ett stort bad eller to mindre? Kanskje eget
walk-in closet mellom badet og soverommet? Mulighetene er mange.
Bildet viser loftstuen i 2. etasje
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KJEKT Å VITE !
Bildet viser badet i 2 etasje. Badet har to innganger, fra hovedsoverom
og fra gang. Bad kan også deles i to ulike bad slik at både foreldre og
barn får hver sitt. “Foreldrebad” får da inngang fra hovedsoverommet.
Innredning avviker noe fra standard leveranse

Helfliset bad
i 2. etasje

26

27

KJEKT Å VITE !
Fra hovedsoverom er det egen
inngang direkte til badet.
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Takterrasse med utgang fra
gang i 2 etg. Utsikt i retning
Sandnes Sentrum
og Luravika båthavn
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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Hagearealene opparbeides med gressplen
og terrasse. Nabogrense beplantes med busk/hekk.
En skjermet og solrik uteplass mot vest.
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7

32

33

KJEKT Å VITE !
Vinduer og balkongdører har 20 års garanti mot sopp og råte, og er kledd med
aluminiumsbekledning hvor en oppnår en tilnærmet vedlikeholdsfri løsning.
Kledning leveres grunnet og med ett strøk maling..
Bildet viser trinn 1 / delfelt B7
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BOLIGENE
TRINN 2
Trinn 1 er utsolgt!

B6-1
B6-2
B6-3
B6-4
B6-5
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PLANTEGNINGER
BRA 1. etg.: 		
BRA 2. etg.:		
Bod:		
Sum BRA: 		

2. ETASJE
10.07 m

2.59 m

4.60 m

99 m
73,6 m2
6,4 m2
179 m2

2.68 m

Sov
6.3 m²

H-1,0m

H-1,0m

2

4.65 m

1.07 m

Stue
21.4 m²

Carport m/ overbygg: ca. 29 m

Gang
11.1 m²
1.04 m

2

H-1,0m

Terrasse
29.4 m²

8.60 m

Se full boligoversikt på
favoritthus.no/høydn

1.07 m

Bod/teknikk
1.6 m²

4.60 m

3.23 m

Rett fasade
Sov
12.6 m²

1. ETASJE

3.90 m

Sov
7.7 m²

1.85 m

2.85 m

Skrå fasade

4.70 m

1.46 m

BAD
7.6 m²

2.70 m

4.60 m

TKS

15.02 m

3.90 m

Bad
4.5 m²

4.65 m

BOD
1.6 m²

1.50 m

Rev.

VVB
Vaskerom
5.2 m²

2.78 m

4.08 m

3.90 m

Arealberegning
1.Etg

Overdekket

2.Etg
Bod+Carport
Sum

Pergola

Bruksareal
(BRA)
m²
99,0
73,6
8,8

Revisjonen gjelder

Lurahammeren

NIVÅFORSKJELLER
2.19 m

Entre'
8 m²

1.30 m

2.40 m

1.20 m

8.00 m

1.50 m

BOD
2.3 m²

10.00 m

Kjøkken Allrom
29.6 m²

Gang
6.4 m²

GARDEROBE

Stue
34.5 m²

Hagebod
1.4 m²

2.20 m

5.22 m

Prom
m²
91,5
72,0
-

Plan - 2.etg

Overdekket

Sportsbod
5 m²

Pergola

Carport

Fortau
Gamleveien

Revisjonen gjelder

Utført
Målestokk

Lurahammeren
Arealberegning
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1.Etg
2.Etg

Bruksareal
(BRA)
m²
99,0
73,6

Prom
m²
91,5
72,0

Plan - 1.etg

1:
100

Dato
Tegnet
Kontr.

Kontr.

18.01.2017
JBL
ALE

Prosjekt nr.
Tegning nr.

A1

Dato

0000
Rev.

17 10:23:46

Rev.
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ALTERNATIVE PLANTEGNINGER
1. ETASJE – ALT. MED 2 EKSTRA SOVEROM

2. ETASJE – ALT. MED 2 BAD

15.02 m

4.61 m

1.04 m
3.90 m

A1-A
Arkitekt:

Arealberegning
1.Etg
Kraftværk AS

2.Etg
Lervigsveien 25
Bod+Carport
4014 Stavanger
Sum
Tlf: 930 333 39
8.60 m

Terrasse
29.4 m²

Tegning nr.

1.07 m

Bod/teknikk
1.6 m²

0000
Rev.

Stue
Bruksareal
21.4
m²
(BRA)
m²
99,0
73,6
8,8

Mail: post@kraftvark.no

4.60 m

Prom
m²
91,5
72,0
-

3.90 m
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1.07 m

1

T

Gang
11.1 m²

BAD
4.9 m²

A

Terrasse
29.4 m²

A

Bod/teknikk
1.6 m²
1.46 m

2.70 m

3.90 m

Walk-in
3.7 m²
2.08 m

Sov
7.7 m²

2.85 m

Sov
12.6 m²

2.41 m

Sov
7.7 m²

3.23 m

1.83 m

2.85 m

3.23 m

Lurahammeren

Plan - 2.etg - Alt.C - 2 bad

H-1,0m

1.46 m

Sov
12.6 m²

Sov
6.3 m²
1.07 m

BAD
7.6 m²

Revisjonen gjelder

M

1.04 m

1.04 m

Gang
11.1 m²

Prosjekt nr.

Rev.

2.59 m

1.07 m

1.07 m
H-1,0m

18.01.2017 4.60 m
Tegnet JBL
Kontr.
ALE

2.68 m

Plan - 1.etg - Alt. A - Ekstra
soverom

Dato

H-1,0m

Sov
6.3 m²

1:
100

10.07 m

Dato

H-1,0m

Lurahammeren

Kontr.

4.65 m

H-1,0m

2.08 m

11.3 m²

Utført
Målestokk

8.60 m

2.Etg
Bod+Carport
Sum

Prom
m²
91,5
72,0
-

2.70 m

2.68 m

Revisjonen gjelder

20.01.2017 10:23:48

Rev.

2.45 m

1.Etg

Bruksareal
(BRA)
m²
99,0
73,6
Loftsstue/Kontor
8,8

1.91 m

2. ETASJE – ALT. MED WALK-IN OG ET MINDRE BAD

2.59 m

Arealberegning

Sov
7.7 m²

Carport

10.07 m

4.60 m

Bad
3.5 m²

2.85 m

Sov
12.6 m²

2. ETASJE – ALT. MED SOVEROM I LOFTSTUE

Sov
9.5 m²

3.23 m

2.78 m

3.23 m

1.83 m

Overdekket

Overdekket

Pergola

1.46 m

1.85 m

Alt. Sov
8.5 m²

Pergola

1.88 m

Sportsbod
5 m²

Terrasse
29.4 m²

Bod/teknikk
1.6 m²

2.68 m

8.60 m

GARDEROBE

2.08 m

1.50 m

10.00 m

Entre'
8 m²

BAD
4.9 m²

4.60 m

4.08 m

3.90 m

Gang
11.1 m²

5.38 m

BOD
2.3 m²

Vaskerom
5.2 m²

H-1,0m

4.65 m

4.65 m

1.50 m

Alt. Sov
12.6 m²

1.07 m

Stue
21.4 m²

Gang
6.4 m²

VVB

Sov
6.3 m²

H-1,0m

H-1,0m

Bad
4.5 m²
Kjøkken
20.6 m²

Stue
21.4 m²

2.59 m

4.60 m

3.90 m

BOD
1.6 m²

Hagebod
1.4 m²

2.68 m

TKS

10.07 m

2.70 m

41

GODE GRUNNER
FOR Å KJØPE NY BOLIG
ISTEDET FOR BRUKT
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n
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n
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på Siriskjær i

ARKITEKTENS
UTTALELSE
KRAFTVÆRK AS er et arkitekt- og ingeniørfirma som startet opp i
2012. I Kraftværk holdes fokus på effektiv bygningsprosjektering,
optimal kommunikasjon med andre aktører og god kvalitativ kontroll.

ENEBOLIGER PÅ LURAHAMMEREN
Utgangspunktet for boligene er bygg som er
prosjektert for å utvikle seg i et dynamisk samspill med
beboeren.
I prosjekteringsarbeidet er det blitt lagt stor vekt på en
planløsning som kan dekke forskjellige faser og behov i
livet. Eneboligenes uttrykk og arkitektur er også tuftet
på tanken om at byggene skal stå seg over tid.

SLIPP STRESSENDE BUDRUNDER

Våre boliger har mer isolasjon, bedre isolerte vinduer
og dører, lavere luftlekkasjemålinger og bedre
ventilasjon enn brukte boliger. Dette gir reduserte
energikostnader og et bedre inneklima.

Ved kjøp av ny bolig slipper du hektiske budrunder,
som kan gi unødvendig økning i pris. Vi tilbyr deg fast
pris på en nøkkelferdig bolig. Du kan vurdere kjøpet og
den totale prislappen i fred og ro.

FÅ DET ETTER DIN EGEN SMAK!

FÅ TIDSRIKTIGE LØSNINGER

Kjøper du ny bolig av oss før den er ferdigstilt,
får du muligheter til å tilpasse materialvalg og
interiørløsninger sammen med oss og våre faste,
dyktige samarbeidspartnere. Med litt planlegging får
du en bolig som passer perfekt for deg!

Ved kjøp av ny bolig får du et tidsriktig hjem med
praktiske romløsninger. Gode løsninger på utforming
av kjøkken og bad er i dag en selvfølge og gjeldende
byggeteknisk forskrifter utbedres stadig, noe som
sikrer deg tidsriktig standard.

SLIPP OPPUSSING OG REHABILITERING

BEDRE TILGJENGELIGHET

Brukte boliger må som regel pusses opp, eller til og
med rehabiliteres, og det kan koste uforutsett mye tid
og penger. Kjøper du ny bolig fra oss kan du flytte rett
inn og ha kontroll over kostnadene.

De fleste nye boliger med hovedfunksjoner som
inngang, bad, stue og kjøkken på bakkeplan, skal
være bygd slik at de har bedre tilgjengelighet for alle;
barn, voksne, friske og syke, i tillegg til de som har
en funksjonshemming. For mange eldre gir det økt
livskvalitet fordi de kan bo og klare seg hjemme lenger.

SLIPP HØYE AVGIFTER
Dersom du kjøper ny bolig betaler du kun 2,5% av selve
tomteverdien i dokumentavgift til staten. Ved kjøp av
brukt bolig må man betale 2,5% av hele kjøpesummen.
Kjøp av brukt bolig til 4 millioner vil f.eks. medføre
dokumentavgift på kr 100.000,-. Ved kjøp av ny bolig
til samme kjøpesum beregnes dokumentavgiften kun
av tomteverdien og ikke hele kjøpesummen. På en
tomt til 1.000.000,- blir avgiften kun 25.000,-.

Husets form er likevel enkel og sterk. Et robust uttrykk
som tåler tidens tann. Fasadene har fellestrekk, men
likevel egenarter som skaper et spill og samspill
mellom eneboligene.

NY EL-FORSKRIFT
Vi bygger alle våre boliger etter den nye forskriften
NEK400, utgave 2014. Den nye forskriften vil gi deg
som kjøper mange fordeler; flere elektriske punkter
og sikringskurser, separate sikringskurser for lys og
varme, overspenningsvern (sikring ved lynnedslag)
og komfyrvakt (kobler ut strømmen til komfyren ved
overoppheting).

LOVFESTET REKLAMASJONSRETT OG GARANTI
Etter første år i boligen gjennomfører vi en
garantikontroll der vi sjekker at alt er i orden. Du har
i tillegg en lovfestet garanti på fem år, noe som er et
langt sterkere rettsvern enn om du kjøper brukt bolig.

Til slutt vil eneboligene fremstå som en arkitektonisk
helhet som lavmælt ønsker deg velkommen ved
begynnelsen av Lurahammeren.

DEN GODE FØLELSEN!

Byggenes kvalitet skal gjenspeiles i arkitekturen.

Lite kan matche følelsen av å flytte inn i en helt ny
bolig hvor alt er “på G” og ingenting er brukt eller slitt.
Følelsen ved å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig er
trolig mer verdt enn du tror.

Huset består av to skall:
a) Et indre som viser husets kjerne og fundament.
b) Et ytre skall som danner retning og beskyttelse.
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MODERNE TEKNISK STANDARD
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INGEN SKJULTE FARER
Brukt bolig er i gjennomsnitt billigere enn nye
ved selve overtakelsen. Penger spart, ikke sant?
Kostnadene kan derimot oppstå etterhvert. På en
kort visning er det vanskelig å oppdage ubehagelige
overraskelser. Fuktskader i våtrom, rustne vannrør
inne i vegger og feil på det elektriske anlegget er
ofte dyrt å utbedre. Selv om eldre bolig kan være en
billigere inngangsbillett til eget hjem, kan restaurering
fort spise opp gevinsten.

43

NÆROMRÅDET
ALT INNEN REKKEVIDDE.
Noen steder har ingenting.
Lurahammeren har det meste.
Lurahammeren er et område som har gått
seg til - og hvor det meste er på plass. Du
vil finne skoler, barnehager, helsetilbud,
kollektivtransport og dagligvarehandel like i
nærheten. Også småtassene vil få sine behov
dekket, med flere flotte lekeplasser å boltre seg
på. Alt dette gjør Lurahammeren til et yndet og
populært sted for store og små.
At det er kommet bystrand i Luravika setter
prikken over i’en.

Hva med å ta en sykkeltur
langs fjorden?
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Hana
Sandnes sentrum

Gandsfjorden
Luravika båthavn

Bystrand

Toglinje

Gamleveien

AVSTANDER
Leos lekeland........................................................ 1.6 km
Forus Travbane.......................................................2 km
Sandnes kulturhus..............................................3.2 km
Kino 1 Sandnes.....................................................3.3 km
Stavanger Sola...................................................... 13 km
Stavanger............................................................ 13.9 km
Sandnes..................................................................3.5 km
Lurahammeren....................................................0.1 km
*Kapasitet i skole og barnehage må den enkelte selv undersøke med kommunen
eller direkte med skole og/eller barnehage.
Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil
eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjørbare vei. Eiendomsprofil
AS eller Favoritthus kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
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BARNEHAGE/SKOLER
Lura skole (1-7 kl.)..............................................0.9 km
Porsholen skole (1-7 kl.).................................. 0.8 km
Tryggheim Forus (1-10 kl.).................................. 1 km
Lurahammaren ungd. skole (8-10 kl.)........0.3 km
Sandnes videregående skole..........................3.5 km
Gand videregående skole................................... 4 km
Rissebærstraen barnehage (0-6 år)...........0.7 km
Myrsnipa barnehage (0-6 år)....................... 0.8 km
Porsholen barnehage (0-6 år)..................... 0.8 km
TUROMRÅDER
Gandsfjordruta sykkesti..................................0.2 km
Sandvedparken................................................... 5.4 km
Bystrand................................................................0.3 km

SPORT
Rissebærbingen................................................. 0.8 km
Lura skole aktivitetsanlegg........................... 0.8 km
Elixia Forus............................................................2.7 km
Balanz.................................................................... 2.8 km
VARER/TJENESTER
Kvadrat................................................................... 1.4 km
IKEA............................................................................3 km
AMFI Vågen..........................................................3.2 km
Sandnes Postkontor..........................................3.3 km
Kiwi Forus............................................................. 3.4 km

Apotek 1 Kvadrat................................................. 1.4 km
Vitusapotek Symra.............................................3.2 km
Kvadrat Vinmonopol......................................... 1.4 km
Sentrum Vinmonopol....................................... 3.4 km
Kiwi Lura...............................................................0.7 km
Coop Obs! Kvadrat............................................. 1.4 km
Mix Ligo Handel.................................................. 1.2 km
Mix Ole Simon..................................................... 1.3 km
Shell Lura..............................................................0.9 km
Uno-X Forussletta................................................. 1 km
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NÆRHET TIL FJORDEN
Vi kan dessverre ikke love deg
basseng i hagen, men vi kan
garantere nærhet til sjøen.
Å være nær sjøen er ren terapi for mange av oss,
enten det er sommer og badetemperatur eller iskald
januar med lue og skjerf. Nærheten til fjorden har
alltid betydd mye, og det setter en egen verdi på det å
bo. Det er heldigvis ingen overdrivelse å si at du som
bor på Höydn er fordelaktig nær kystlinjen. Her finner
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du svaberg, sykkelstier, båthavn og en ny badestrand
som ligger ca 300 meter fra feltet. Her kan hverdagen
oppdages og oppleves igjen og igjen.
Dersom du prøver deg på en sykkeltur langs
Forusstranda, opplever du både fantastisk utsikt,
krigsminner, berg og eikeskog. Du sykler gjennom
urbant landskap på Forus eller langs lune viker og
båtbrygger. Kanskje frister det med en dukkert eller
en piknik i det fri?

For de båtinteresserte ligger Luravika båthavn like i
nærheten.
I Luravika finner du også bydelens egen bystrand, en
250 meter lang badeplass med flott sandstrand
og egne badebrygger.
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Kvadrat er i femten minutters
gangavstand fra Höydn, eller en enda
kortere kjøretur. God handel!
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere
enkelt om leveransen på prosjektet og er et tillegg til
standard leveransebeskrivelse datert 12.09.2018. Denne
beskrivelsen ansees derfor som et tillegg og ikke et
kontraktsdokument.

laminatplate med flere fargealternativer. Overskap på
kjøkken leveres i standard høyde. Plass og opplegg for
oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. Hvitevarer kan
bestilles i forbindelse med tilvalgs prosessen.

GARDEROBE
Se standardleveransen for mer utfyllende informasjon
om boligene og leveransen. Selger forbeholder
seg retten til å foreta endringer med hensyn til
utforming og materialvalg så lenge tiltenkt kvalitet
opprettholdes.

BELIGGENHET
Boligprosjektet befinner seg på Lurahammaren i
Sandnes. Det bygges både eneboliger og leiligheter
innenfor denne planen.

KONSTRUKSJON
Boligene utføres med bærekonstruksjon i tre. Fasadene
bygges opp som isolerte bærevegger som kles med
trekledning som leveres behandlet med burmateak beis
eller hvitmalt. På terrasse i 2etg legges terrassebord.
Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med
gipsplater med sparklet og malt overflate.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv i «tørre» rom leveres med 3-stavs parkett i
hvitlasert eik som standard. Det vil bli anledning til å
velge andre typer parkett hos leverandøren av dette.
Entré leveres med 60 x 60 cm flis.
Badene leveres fliselagte gulv og vegger.
Innvendige vegger og tak av gips sparkles og males i
lys farge.

KJØKKEN

De første boligene i delfelt
B7 med kjekke og romslige
terrasser i 2 etasje.
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Det leveres ikke garderobeskap eller løsninger for
dette. Det er avsatt plass til garderobeskap o.l. på
tegningen.

INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører leveres massive fyllingsdører Trend 1,
med hvite karmer. Dørvridere i blank/børstet utførelse.
Dør med glassfelt kan bestilles som tilvalg.

BAD/WC/VASKEROM
På bad leveres innredning med underskap i bredde fra
80-120 cm avhengig av størrelse på baderom. Toalett
leveres vegghengte med monolith sisterne med
tilhørende glassrygg. Dusjvegger leveres med herdet
glass og dusjbatteri m/garnityr. Badekar kan bestilles
som tilvalg. Det er avsatt plass, og leveres opplegg for
vaskemaskin og tørketrommel.

VINDUER / DØRER
Det leveres vinduer med aluminiumsbekledning
og energiglass iht. til isolasjonskrav. Det leveres
balkongdører fra oppholdsrom til utearealer og
terrasser. Karmer og utforinger leveres ferdig malt fra
fabrikk. Inngangsdører og boddører leveres med
FG-godkjent lås.

LISTVERK
I rom med parkett leveres det eik hvitpigmentert
gulvlist. Lister rundt vinduer og dører leveres ferdig
malt fra fabrikk med synlige stifter. Overgang mellom
vegg og tak utføres uten taklister.

Kjøkkeninnredning type UNO leveres av Studio
Sigdal på Forus. Slette fronter i hvitmalt MDF og
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TRAPPER / TRAPPEROM

PARKERING

Det leveres tett trapp med hvitmalte vanger og opptrinn. Håndrekker og inntrinn leveres i hvitbeiset eik.

Parkering skjer i carport og på egen tomt.

UTOMHUSARBEIDER
DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr i henhold til forskriftskrav.
Frostsikkert vannuttak plasseres iht tegnig.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med
utgangspunkt i utomhus- plan for prosjektet. Selger
forbeholder seg imidlertid retten til å foreta endringer
med hensyn til utforming og materialvalg.

VENTILASJON
Det installeres balansert ventilasjon med
varmegjenvinning som reduserer energitapet via
ventilasjonsanlegget med opptil 80%. Anlegget gir
frisk luft inn i boligen og er med på å skape et sunt
inneklima.

Grøntområder vil bli planert og pålagt ferdigplen.

ELEKTRISK

Videre leveres utebelysning og opplegg for ladestasjon
for bil.

Det elektriske anlegget utføres etter de nye kravene
i NEK400-2014 forskriftene og ligger generelt skjult
i boligen, bortsett fra ved betong og lydvegger / tak
hvor det kan bli åpent anlegg.
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter iht disse
kravene. Som tilvalg kan det velges ekstra punkter hos
leverandør.

Adkomst til boligen og i carport får belegningsstein og
deler av gårdsrom gressarmering. Hagearealer vil ikke
bli avgrenset og må evt utføres av kjøper av boligen.

SPORTSBOD / HAGEBOD
Leveres iht tegning og romskjema, materialvalg
utvendig som bolig. Gulv leveres i betong og vegger/
tak med synlige sperr/stendere. Det leveres boddør
med likelås.

MITT
FAVORITTSTED
Therese 32 år

TILVALGSMULIGHETER
OPPVARMING/ENERGIANLEGG
Til oppvarming leveres et energianlegg av typen
dobbelmantlet bereder. Energianlegget leverer
vannbåren gulvvarme i alle gulv første etasje unntatt
bod 2,3 og bod 1,6 under trapp. I 2 etg leveres
varmekabler på bad.

Utover de valgalternativer som er beskrevet i
prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte
individuelle tilpasninger hos hver enkelt leverandør.
Selger og entreprenør vil utarbeide en tilvalgsliste
hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.
Bestillinger etter denne tilvalgslisten faktureres direkte
fra den enkelte leverandør.

TV / RADIO / TELEFON / BREDBÅND
Det leveres fremføring i form av trekkerør med kabel
for 1 stk. TV/nettverk-uttak i stue. Kjøper må selv velge
leverandør og besørge avtale.

I tillegg er det mulighet for å bestille ekstra bad i 2 etg.
Det er også mulighet for å dele av til ekstra soverom
og walk-in garderobe.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG

Det er ikke anledning til å flytte eller endre på
fasader, vinduer, hoved el.intallasjoner eller avløp og
vanntilførsel. Avklar med utbygger.

Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir
ikke inntegnet på tegninger som omfattes av
kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for
elektro. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske
føringer.

#skaperbegeistring

Fersk kaffe, friske grønnsaker og kveite. En lidenskap for Therese og samboeren Håvard. Datteren Thea (4)
syns det er bedre med pizza. På kjøkkenet blir hverdagens kjas og mas lagt på vent. Her samles familien
omkring måltider og gode samtaler. Alt smaker godt på Thereses favorittsted i Favoritthuset på Sandnes.
Personlige favoritter skaper begeistring - hva er din?
Del den med oss på #skaperbegeistring
* Kontakt utbygger eller megler for en mer detaljert og utfyllende leveransebeskrivelse.
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Se våre boligfavoritter på – favoritthus.no

DESTINO

Hege K. Dahl
906 29 169
hege.k.dahl@em1.no

Jan Einar Thesen
917 03 533
jan.einar.thesen@em1.no

Kurt Sande
900 11 055
kurt.sande@favoritthus.no

FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk
av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige
bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers
leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon
er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer.
Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i
prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det
tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og
forskrifter.

Personlige favoritter skaper begeistring - hva er din?
Del den med oss på #skaperbegeistring:
facebook.com/Favoritthus
@Favoritthus

Trykk: Omega Trykk

Ønsker du et rekkehus på Höydn eller har
du spørsmål om prosjektet? Les mer på
favoritthus.no/høydn eller kontakt oss:

Foto: Arne Bru Haug, Destino, Fabel Media, Shutterstock

SALGSANSVARLIG

