en ny boligfavoritt?
höydn.

moderne leiligheter på lurahammaren

Sandnes stadion

Kvadrat

Gamleveien

3D-illustrasjon – viser bygget og carportanlegg sett fra nordøst

moderne leiligheter
praktiske løsninger. 1-2 soverom og luftige
stue/kjøkkenløsninger. Utvendig har alle sin egen
balkong/terrasse, i tillegg til et felles utvendig tun
med sittegrupper. Hverdagsharmoni på Høydn!
2

Leilighetene er en del av prosjektet
Høydn på Lurahammeren i
Sandnes, som i tillegg til leiligheter
også består av 10 eneboliger. Med
andre ord, noe for de fleste behov.

Uteområde

Prosjektet består av 14 moderne og romslige
leiligheter med godt gjennomtenkte løsninger.
Her har man alt det nødvendige som førstegangsetablerer, eller for de som som ønsker noe lettstelt.

Parkering foregår i egen carport, og det er minst 1
sykkelparkering i låst innvendig rom. Det blir gjort
mulig for elbil-lading. Alle får sportsbod på ca 5 m2
i 1 etasje eller i forbindelse med carport.

I tillegg til egen balkong/terrasse kan alle beboere
benytte seg av et flott opparbeidet tun med
sittegrupper, plen og busker. Her kan beboerene
møtes eller bare slapppe av en midtsommers kveld.

Bil og sykkel

3

Forusstraen
Rema 1000

Lura Idrettspark
Lura bydelshus

Turvei

Barnehage
Skole

Skole

Ripsbærstraen

Her kommer
höydn
Nytt friområde

om lurahammaren
Lurahammaren er et ettertraktet område med et variert og
mangfoldig bomiljø. Det er flere grunner til at mange ønsker
å bo akkurat her.

4

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 og gode bussog togforbindelser 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.
Drømmer kan fanges!
Kanskje er det her framtiden din ligger?

5

3D illustrasjon – viser bygget sett fra sørvest

Nærhet til fjorden med badeplasser
og flott turvei - det er jo digg!

Dalsnuten

Lifjell

Gandsfjorden
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7
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Ripsbærstraen - like nedenfor Höydn
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Sandnes sentrum
Nytt friområde
Badeplass

Bystrand

Luravika båthavn
Dagligvare

Gandsfjorden

< Turvei >

Gamleveien

3D illustrasjon – viser bygget sett fra nordvest

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
Lurahammaren....................................................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

Apotek 1 Kvadrat................................................. 1.4 km
Vitusapotek Symra.............................................3.2 km

Elixia Forus............................................................2.7 km
Balanz.................................................................... 2,8 km

Kvadrat Vinmonopol......................................... 1.4 km
Sentrum Vinmonopol....................................... 3.4 km

Varer/tjenester
Kvadrat................................................................... 1.4 km
IKEA............................................................................3 km
Tvedtsenteret.......................................................3,7 km
AMFI Vågen..........................................................3.7 km

Rema 1000..........................................................0,6 km
Kiwi Lura...............................................................0.7 km
Coop Obs! Kvadrat............................................. 1.4 km

Sandnes Postkontor..........................................3.3 km
Kiwi Forus............................................................. 3.4 km

Mix Ligo Handel.................................................. 1.2 km
Mix Ole Simon..................................................... 1.3 km
Shell Lura..............................................................0.9 km
Uno-X Forussletta................................................. 1 km
11
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nærhet til fjorden
Vi kan dessverre ikke love deg
stupebrett på balkongen, 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

14

finner du svaberg, sykkelstier, badeanlegg, båthavn og
badeplass som ligger ca 300 meter fra feltet. Her kan
hverdagen oppdages og oppleves igjen og igjen.
Dersom du prøver deg på en sykkeltur langs
Gandsfjorden, 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 kommer det også en egen bystrand, hvor
første del allerede er åpnet med platting, plen,
sittergrupper og flytebrygge. Når prosjektet er
ferdig vil det være en 250 meter lang badeplass med
ny strandlinje.
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nærområdet
Alt innen rekkevidde.
Noen steder har ingenting.
Lurahammaren har det meste.
Lurahammaren 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. For de med lopper i blodet finnes
også varierte idrettsanlegg utendørs og
innendørs, turområder og shopping. Alt dette
gjør Lurahammaren til et yndet og populært
sted for store og små.
At det kommer en planlagt bystrand i Luravika
setter prikken over i’en.

Hva med å ta en sykkeltur
langs fjorden?

16
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Kvadrat er i femten minutters
gangavstand fra Höydn, eller en enda
kortere kjøretur. God handel!

18
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3D-illustrasjon viser leilighet 404 i 4. etasje

20
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Bildet er en illustrasjon av Venezia Matt Line kjøkken fra Aubo og er ikke lik leveringen til Höydn. Foto: Aubo

kjøkken
fra aubo

I Höydn Leiligheter er det valgt
Aubo kjøkken levert av Optimera/
Montèr. Aubo er familieeid dansk
design og kvalitet gjennom tre tiår.
Mulighetene med Aubos modell Venezia Matt
Line er så godt som uendelige. Elementene fås i
mange forskjellige størrelser, og man kan velge og
gå for det symmetriske, eller bryte opp helheten å
skape overraskelser. Den matte rene overflaten er
rengjøringsvennlig og kombinert med det grepsløse

22

utseende gir det et fantastisk resultat. Om du skulle
ønske en annen stil har du som kunde et stort utvalg
av fronter og farger å velge mellom.

Leveransebeskrivelse
Kjøkkeninnredning type Aubo - Venezia Matt Line
leveres av Montèr Stormarked Forus. Grepsløs
hvitmalt mdf front og laminat benkeplate i 4 fargevalg.
Overskap leveres i standard høyde. Beregnet plass
for integrerte hvitevarer. Hvitevarer kan bestilles for
levering sammen med kjøkken i tilvalgsprosessen.
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3D-illustrasjon viser leilighet 403 i 4. etasje
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7, 9 m2

(s ov2)

Tomten har en rektangulær avgrensning, med
lengden fra nord mot sør. Tomtens fasong bidro til at
vi tidlig begynte å jobbe med en enkel form på bygget,
0sammen med få vindusformater, for å holde på et
enkelt og strengt utseende.

Bh.

Vi jobber parallelt med planløsninger og fasader, og
sammen danner de karakteren til bygget. Det utviklet
seg et behov for å løsne litt opp i det strenge volumet,
og i begynnelsen ble deler av taket trukket nedover
fasaden. Da dette ikke spilte på lag med

planløsningene i øverste etasje, fortsatte vi å leke
med noen av ytterveggene, slik at disse til slutt har
fått en liten knekk for å bryte opp den rektangulære
formen, og samtidig gi bygget et særpreg. Det
er volumet i seg selv som får stå fram, og dette
understrekes med enkel detaljering og få materialer.

Kristine Meidell Hafsøe
siv.ark.

iCAD 17 NOR
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gode grunner
for å kjøpe ny bolig kontra brukt
Moderne teknisk standard

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,-.

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.

Den gode følelsen!
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.
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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.
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leveransebeskrivelse
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det
kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen
og den øvrige salgsinformasjonen (herunder
salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne
leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk
og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer
som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som
møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør og
vindusform, fasadedetaljer, utomhusdetaljer mm.
Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til
egen kjøkkentegning.

Vegger: Innvendige vegger av gips sparkles og males i
hvit farge. På WC leveres hvit malte vegger.
På bad leveres våtromsfiber på vegg malt hvit, fliser i
dusjnisje. Flis på vegg i bad kan bestilles som tilvalg.

SANITÆR

Innvendige slette dører i hvit utførelse. Flat terskel i
eik, hvite karmer og dørvridere i blank eller børstet
utførelse. Dør med glassfelt kan bestilles i tilvalgs
prosessen.

Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i
kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på bad som
vist på tegning. Frostsikkert vannuttak ved felles
inngangsparti.

BAD/WC

OPPVARMING

På bad leveres innredning med underskap i bredde på
60 cm. På WC leveres vegghengt vask. Toalett type
gulv/vegghengt med Monolith sisterne med standard
mint farget glassrygg. Dusjvegger med herdet glass
og standard dusjbatteri og garnityr.

Energibehov til oppvarming og varmtvann dekkes
av et luft-vann energianlegg. Sentralen for dette blir
plassert i eget teknisk rom.

Det er avsatt plass, og leveres opplegg for
vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter
kondenstørketrommel). Det kan bli terskel/
nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.

Oppvarming av leilighetene vil bli levert som
vannbårent anlegg med gulvvarme i bad og konvektor
i stue/kjøkken. Varmt forbruksvann leveres fra felles
varmtvannstank i energi- sentralen. Avregning av
energiforbruk og hvor detaljert dette evt. skal gjøres,
må bestemmes av sameiet selv.

VINDUER / BALKONGDØRER

TV / RADIO / TELEFON / BREDBÅND

Det leveres trevinduer med utvendig
aluminiumsbekledning og energiglass iht. til
isolasjonskrav, fabrikkbehandlet utvendig farge
sort NCS S 9000-N. Det leveres skyvedører fra
oppholdsrom til balkonger.Karmer og utforinger
leveres ferdig malt fra fabrikk farge hvit NCS 0502Y.

Hovedinngangsdør type hvit slett med «dørkikkert».

Det leveres fremføring i form av trekkerør (uten kabel)
for 1 stk. tv-uttak i stue og nettverk uten avtale med
signalleverandør. Sameiet eller kjøper må selv velge
leverandør og besørge slik avtale.
Alternativt legges signalkabel fra anerkjent leverandør
med maks 3 års bindingstid slik at signaler fungerer
ved innflytting. Som tilvalg kan det monteres ekstra
trekkerør i vegger til rom for eventuell fremtidig
installasjon av punkt for tv /nettverk.

LISTVERK

TAKHØYDE

I rom med parkett leveres det gulvlister i lakkert eik.
Karmlist rundt vinduer og dører leveres ferdig
hvitmalt fra fabrikk. Stiftehull blir synlig. Lister i
betongvegg skrues. Overgang mellom vegg og tak
fuges uten taklister.

Det leveres innvendig takhøyde på ca. 2,60 i første
til tredje etasje. I toppetasjen leveres innvendig
netto takhøyde på ca 2,80. Enkelte leiligheter
kan få nedforing i stue og soverom pga tekniske
installasjoner slik at netto takhøyde her er ca. 2,40.
For alle boliger må det påregnes nedforet himling i
entré, bad og WC, samt enkelte boder.

HOVEDINNGANGSDØR LEILIGHET

Kjøper oppfordres til å gå grundig gjennom prospekt,
tegninger og beskrivelse for å forsikre seg om at en
har fått med seg alle detaljer vedrørende prosjektet
og leveranseomfang.

Himlinger: I boligrom leveres sparklet og malt
himling i betong. Der himling fôres ned i leiligheten,
leveres malt gips. Rørføringer vil i all hovedsak
bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis
nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, bad,
bod, over kjøkkenskap og/eller i områder der dette
er nødvendig av hensyn til isolasjonskrav, se også
informasjon om takhøyde.

KONSTRUKSJON

KJØKKEN

Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong,
tre og stål. Fasadene bygges opp som isolerte
stendervegger og kles utvendig med trekledning
farge sort NCS S 9000-N. Balkong gulv er å anse
som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende
balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær.
Balkong himling leveres i betong. Utformingen av
rekkverk vil være i metall og glass. Balkonger får
betonggulv.

Kjøkkeninnredning type Aubo – Venezia Matt Line
leveres av Montér Stormarked Forus. Grepløs hvitmalt
mdf front og laminat benkeplate i 4 fargevalg.
Overskap leveres i standard høyde. Beregnet plass
for integrerte hvitevarer. Hvitevarer kan bestilles for
levering sammen med kjøkken i tilvalgsprosesen. .

ELEKTRISK

GARDEROBE

Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som
dekker krav etter forskrift NEK 400 – 2014.

Leilighetene vil bli organisert som selveierleiligheter.
Boligprosjektet bygges etter teknisk forskrift TEK 10.

Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med gipsplater. Vegger mot naboleiligheter og trapperom som
utføres i betong, vil ha sparklet og malt betongoverflate.
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STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv: Stue, kjøkken, soverom, wc, entre og bod leveres
med 3-stavs parkett i eik som standard. Det vil bli
anledning til å velge andre parkettvarianter i tilvalgs
prosessen. På bad leveres fliser samt sokkelflis. I
dusjsone på bad leveres tilsvarende flis i mindre format.

INNVENDIGE DØRER

Garderobeskap leveres ikke, plassering er avsatt iht
tegninger, Det leveres ikke skap eller innredning i
gang/entré, vaskerom eller boder.

VENTILASJON
Det installeres balansert ventilasjon med
varmegjenvinning. Separat aggregat i hver leilighet.
Avtrekk fra bad, WC og kjøkken med overstrømning
over terskel. Tilluft til øvrige oppholdsrom.

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten,
bortsett fra ved betong og lydvegger hvor det kan bli
åpent anlegg. For lyspunkt i betonghimling leveres
stikkontakt i overgang mellom himling og vegg.
Nedforede himlinger leveres med lampepunkt i tak.

Som tilvalg kan det velges ekstra punkt som kan
bli trukket åpent. Det vil bli montert stikkontakt
forberedt for vaskemaskin og tørketrommel.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
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.

FELLESAREALER:
INNGANGSPARTI
Det leveres flis på gulv i innvendige fellesarealer.
Vegger blir sparklet og malt hvit. Ved inngangsparti
monteres innvendige postkasser.
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PORTTELEFON
Det monteres ringetablåer ved hovedinngangsparti
og callinganlegg. Svarapparat med åpningsknapp i
hver leilighet.
Det tas forbehold om endring til lignende løsning.

Grøntområder vil bli beplantet og lagt med ferdigplen.
Adkomst til parkeringsplassene asfalteres, internveier
på eiendommen får belegningsstein eller asfalt.
Hagearealer vil bli beplantet med hekk eller busker
som tilhører sameiet og som skal vedlikeholdes av
sameiet.

BRANNSIKRING
Bygningene brannsikres etter forskriftenes krav. Det
installeres boligsprinkling med synlig sprinklerhoder.
Brannslukkerutsyr i henhold til forskriftskrav.

Videre leveres utebelysning. Utvendige vannkran
for felles bruk vil bli plassert der selger finner dette
hensiktsmessig.

HEIS

SØPPELHÅNDTERING

Heis fra hovedinngang til alle boligetasjer.

Nedgravd søppelanlegg på feltet. Anordnes iht krav
fra Sandnes Kommune.

TRAPPER / TRAPPEROM / FELLESAREAL
Trapper støpes i betong. Vegger, samt undersiden av
trappeløp og repos, sparkles og males hvit. I inntrinn
og opptrinn legges fliser med sokkelflis.

FORSIKRING
Utbygger holder byggeforsikring i byggeperiode frem
til overtakelsen. Forbruker må selv forsikre boligen fra
overtakelsen.

SPORTSBOD
I tillegg til bod i leiligheten, medfølger til hver leilighet
1 stk. sportsbod. Sportsboder plasseres i eget rom
eller ute ved carport/ i tilknytning til parkeringsplass.
Gulv leveres i støvbundet betong. Hver bod leveres
med tette vegger mot fellesareal med luftespalte mot
tak og gulv og dør som kan låses med hengelås. Det
leveres skillevegger mellom bodene. Sportsboden er
ventilert, men ikke oppvarmet.

TILVALGSMULIGHETER

SYKKELPARKERING

Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, tekniske
installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

Det legges opp til innvendig sykkelparkering for
en sykkel til hver leilighet med låsbart sykkelstativ.
Gjesteparkering for sykkel er ute ved inngang.

CARPORT
Det leveres en enkel carport til hver leilighet iht
tegning. Materialvalg utvendig som boligblokk.
Synlige stendere og sperr på innsiden.

mitt
favorittsted
Rebecca 9 år

Utover de valgalternativer som er beskrevet i
prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte
individuelle tilpasninger. Selger og entreprenør vil i
god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide
en tilvalgsliste hvor priser og frister for beslutning vil
fremkomme. Bestillinger etter denne tilvalgslisten
avtales med og faktureres direkte fra entreprenør.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet,
må interessent/ kjøper være kjent med og akseptere
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått.
Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom
interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som
denne mener skal være mulig å få levert av selger.
Konferer megler for nærmere informasjon.

PARKERING
Det bygges egne carporter til parkering.
Parkeringsplass asfalteres iht utendørsplan. Det
legges opp til 3 handikapp/gjesteparkeringsplasser iht
til utomhusplan.
Det forberedes for ladekontakt el-bil i carport som
kan bestilles som tilvalg. Vi tar forbehold om hvor
mange som ønsker dette. (mtp tilvalgspris)

UTOMHUSARBEIDER

Tegninger i prospektet viser ikke den reelle
leveransen, blant annet er sjakter, evt. innkassinger og
vvs-føringer ikke eksakt inntegnet. Salgstegningene
i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de
ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger
det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen
i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle
planer, som følge av blant annet den arkitektoniske
utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav
osv.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med
utgangspunkt i gjeldende utendørsplan.
Selger forbeholder seg imidlertid retten til å foreta
endringer med hensyn til utforming og materialvalg.

#skaperbegeistring

Mor og far vet ikke om Stallen. Det er bare sånn det er. Rebecca er 9 år og bor med foreldrene og søsteren
Simone (16) i et Favoritthus på Randaberg. Stallen er kallenavnet på favorittstedet hennes; sovesofaen under
køyesenga. Når hun har venninner på besøk er Stallen åstedet for timesvis av leking med hester og Barbie.

Personlige favoritter skaper begeistring - hva er din?
Del den med oss på #skaperbegeistring
Se våre boligfavoritter på – favoritthus.no
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* Kontakt utbygger eller megler for en mer detaljert og utfyllende leveransebeskrivelse.

DESTINO

Janne Bore
920 62 308
janne.bore@em1.no

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 en leilighet på Höydn eller har
du spørsmål om prosjektet? Les mer på
favoritthus.no/høydn-b5 eller kontakt oss:

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

salgsansvarlig

