Tilvalg

Velkommen til å innrede
din boligdrøm
Det er deilig med en splitter ny bolig. Nye rom, nye tanker
og ingen har vært her og satt sine spor før deg.
Det er helt opp til deg å forme og sette preg
på ditt nye hjem. Kjøper du på et tidlig tidspunkt
i prosjektet vil du få mulighet til å gjøre tilvalg.
Å kjøpe ny bolig er en av de største beslutningene
du tar, og det er viktig å tenke nøye gjennom de
ønsker og behov du har. I denne brosjyren vil
vi vise deg hva som er valgt som standard
produkter i prosjektet. Om du velger å ikke gjøre
noen tilvalg er det disse produktene som blir
levert i din bolig.
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I tillegg presenteres hvilke tilvalgsmuligheter du
har for å gjøre din bolig til noe helt eget. Du har
mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkken, bad, gulv,
dører, veggfarge og elektro.
Når tiden er inne for å gjøre tilvalg vil du få mulighet
til å snakke med en av prosjektets ansatte som
vil kunne svare på spørsmål knyttet til valg og
innredning. Vi gleder oss til å hjelpe deg med
å innrede din boligdrøm!

Slik gjør du tilvalg
for boligen
Kjøper du på et tidlig tidspunkt i prosjektet
vil du få mulighet til å gjøre tilvalg.
Du vil bli invitert til et felles tilvalgsmøte, hvor
du vil få informasjon om gjennomføring av
tilvalg. På møtet vil du få se prøver av de fleste
tilvalgsalternativene. Du vil også få møte noen
av de som er involvert i prosessene rundt din
nye bolig.
Nettstedet Bolig-basen er kontaktflaten mellom
deg som kunde og Veidekke. Her legger Veidekke
ut informasjon og nyheter, og her kan du stille
spørsmål til oss om det du lurer på. Tilgang til
Bolig-basen blir gitt ved kjøp av bolig, brukernavn
og passord får du tilsendt på mail. Vi ber deg
vennligst ta godt vare på påloggingsinformasjonen, den er personlig, og du vil få bruk for den til
å komme i kontakt med oss.
Tilvalgsbutikken finner du i Bolig-basen. Her
får du informasjon og priser på alle tilvalgene.
Frister for å bestille tilvalg avhenger av prosjektets
fremdrift. Dette vil du bli informert om via vårt
nyhetsbrev i Bolig-basen. Når tilvalget er avsluttet
vil du få oversendt en oversikt over de bestilte
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Endringsforespørsel

tilvalgene for kontroll. Det er viktig at du signerer
på bestillingen for å bekrefte dine tilvalg. Boliger
hvor det ikke er gjort tilvalg innen fristen blir levert
med standard innredning.

Det kan være at du som kunde har ønsker
om å få endret planløsningen i leiligheten,
eller har ønsker om å få installert produkter
som ikke står på tilvalgslisten.

Ved forespørsel om endringer ut over tilvalgslisten, gjør vi oppmerksom på at det i hvert
tilfelle vil bli beregnet administrasjons- og
prosjekteringskostnader. Kostnaden må dekkes
av kjøper uavhengig om endringen bestilles
eller ikke.

I slike tilfeller må det sendes inn en endringsforespørsel som beskriver hva som er ønsket
med tilhørende beskrivende tegning. Som
underlag til beskrivelsen benyttes prospekttegningen eller kontaktstegningen. I Boligbasen er det opprettet et eget område der
slike forespørsler legges inn.

Det vil også være anledning for personlige
tilvalgsmøter for de som ønsker det. I
Middelthunsgate finner du vårt visningssenter
hvor du vil kunne se standard leveransen
og de fleste tilvalgsleveransene.
Dersom du ikke har mottatt pålogging til
Bolig-basen må du gi oss beskjed om dette.

Når endringsforespørselen er mottatt vil den
bli behandlet av entreprenøren med underleverandører, hvorledes du deretter får en
tilbakemelding vedrørende om det er mulig å
gjennomføre eller ikke, og en kostnadskonsekvens. Deretter er det opp til deg om du ønsker
å bestille endringen eller om du avstår, og
beholder standard utformingen av leiligheten.

bolig-basen.no
For å behandle og kalkulere kostnaden på
endringsforespørselen har entreprenøren
en fast pris på 10.000 kr. Beløpet vil bli
fakturert uavhengig av om endringen blir
bestilt eller ikke.
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Gry E. Sandberg Pettersen
Kunderådgiver
Veidekke Eiendom
bolig-basen.no
Telefon 40 00 21 07
kl. 08:00-15:00

Interiørkonsepter

Velg din intertiørstil
Middelthunet har en gjennomtenkt og god standard
leveranse på innredning og interiør. I tillegg har vi satt
sammen utvalgte produkter i tre konsepter. Konseptene
er ment som en inspirasjon til deg når du skal gjøre ditt
valg av interiørstil for din leilighet. Konseptene vil sikre
en gjennomgående helhet i interiøret i din bolig.
Standard leveranse

Tidløs Enkelhet

Standard leveranse på Middelthunet er Amfi Eik
Kongle med silstone benkeplate og sorte håndtak
på kjøkken. Badet har beige fliser på gulv og
vegg, innredning i fargen Black Oak og øvrige
detaljer i stål og krom. Enstavs hvitpigmentert eik
på gulv, massive innerdører i fargen NCS S 0500-N
og veggfarge NCS S 1502-Y. Standard leveransen er basert på konseptet Urban Eleganse.

Konseptet er lyst og luftig, med et tidløst
design og gjennomtenkt helhet. Fargevalgene
er nøytrale og sobre, og går fra hvitt til lyse
og varme beigetoner. Innredningen er rolig og
balansert med naturlige og holdbare materialer.

Urban Eleganse
Konseptet er for deg som liker en kontinental
stil med moderne og urbane innslag. Eksklusive
naturmaterialer skaper sofistikert innredning,
og rommene blir lune med en intim atmosfære.
Nøytrale og varme farger som lys grå og brunsort fremstår både som raffinert og elegant,
samtidig som det fremhever fargene rundt.
Parkettgulv i lys eller naturlig eik passer godt
til de andre varme nyansene.

Kjøkkenet kan ha slette fronter i lyse, nøytrale
farger som også tas opp i benkeplaten og
skaper en fin overgang uten for store kontraster.
Det luftige inntrykket fortsetter på badet, med
hvit baderomsinnredning og lyse fliser på gulv
og vegger. Interiøret kan kombineres med bred
parkett i varme nyanser, eller bruntoner.
Dette er et tidløst konsept som overlever de
fleste trender, og som gjør det enkelt å sette
sitt eget preg på boligen.

Et kjøkken i Urban Eleganse har gjerne fronter
i fargene mørk grå eller mørkbeiset eik. Fargetonene tas opp i benkeplaten og skaper en fin
overgang. Det sofistikerte uttrykket fortsetter
på badet, med vegg og gulv i varme beigetoner
og fronter i en mørkere nyanse.

Myk Minimalisme

5

6

Interiøret er preget av farger som er mer nøytrale og rolige, og passer for deg som liker et
stilrent hjem med rom for at andre detaljer kan
tre frem. Duse fargetoner i en nøytral gråskala
ser flott ut sammen med de fleste andre farger.
Kombinasjonen av gulv i hvit og grålig eik med
kjøkkeninnredning i en nøytral gråtone skaper
en tidløs ramme for øvrig innredning.

Du kan velge kjøkkenfronter som går ton i ton
med benkeplaten for å få et stramt kjøkken,
eller myke det litt opp ved å ha en liten kontrast
mellom benk og skap. Det tidløse og rolige
uttrykket fortsetter på badet, med grå fliser
på vegg og gulv eller en mørkere gråtone for
den mer dristige. Fronter i hvitt eller lys grått
fullfører stilen.

Interiørkonsepter

Urban Eleganse
Standard

Dette konseptet er valgt til standard
leveransen. Eksklusive naturmaterialer
skaper sofistikert innredning, og rommene
blir lune med en intim atmosfære.
Nøytrale og varme farger som lys grå, beige og
brunsort fremstår både som raffinert og elegant. På
badet får du porcelenato fliser i en varm beigetone
på gulv og vegger, med innredning i fargen Black
Oak. Skyvedørsgarderobe med lekre bronsefargerde
dører på soverommet. Skyvedørsgarderobe med
lekre bronsefargerde dører, eller slagdørsgarderober
i Nordisk på soverommet.

Gulv

Northern Light Vanilla,
Enstavsparkett i eik

Fronter
Amfi Eik Kongle,
Slette fronter i eikefinér
med integrert kantlist i eik

Benkeplate
Gris Expo 20mm,
Silstone

Håndtak
Håndtak Hekken II,
sort 256mm

Moodboard til inspirasjon for interiørvalget.
Tekstiler og tapet leveres ikke på tilvalg.
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Interiørkonsepter

Interiørkonsepter

Urban Eleganse - inspirasjon til tilvalg

Urban Eleganse - inspirasjon til tilvalg

Kjøkkenfronter

Veggfarger

Standard
Amfi Eik Kongle

Standard
Amfi Eik Lakriz

Uno Palett S 4005-Y20R

Benkeplate kjøkken

Grå Marmor Laminat

NCS S 1002-Y

NCS S 0502-Y

Falster Eik Nordlys Accent

Nobel Eik Manhatten

Bornholm Eik Accent Matt

Slottsplank Eik Basalt Grey/
Tigerwhite

Baderomsfront

Veggflis

Gulvflis

Gulvflis - dusjnisje

Parkett

Standard
Gris Expo, 20mm
Silestone

NCS S 1502-Y

Standard
Nero Assoluto
Granitt

Sort Skimmer Laminat

Antikk Labrador
Granitt

Terry 3 Laminat

Standard
Black Oak

Håndtak kjøkken

Standard
Hekken II sort
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Ele

Chamfer
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Standard
Marte Elegance Beige
30x60

Standard
Marte Elegance Beige
30x30

Standard
Marte Elegance Beige
5x5

Interiørkonsepter

Tidløs Enkelhet
Tilvalg

Konseptet er lyst og luftig, med et
tidløst design og en gjennomtenkt
helhet. Fargevalgene er nøytrale
og sobre farger, og går fra hvitt
til lyse varme beigetoner.

Gulv
Parkettgulv i lys eller
grålig eik

Fronter
Lyse eller naturinspirerte
fronter

Benkeplate
Lyse benkeplater

Moodboard til inspirasjon for interiørvalget.
Tekstiler og tapet leveres ikke på tilvalg.
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Interiørkonsepter

Interiørkonsepter

Tidløs enkelhet - inspirasjon til tilvalg

Tidløs enkelhet - inspirasjon til tilvalg

Kjøkkenfronter

Premium White

Uno Palett S 1002-Y

Amfi Eik Lin

Lys Skimmer
Laminat

NCS S 1002-Y50R

NCS S 0502-Y50R

Herskapseik

Quickstep Palazzo

Slottsplank Eik Brushed White

Baderomsfronter

Veggflis

Gulvflis

Gulvflis - dusjnisje

Natural Oak

Marte Elegance Grey
30x60

Marte Elegance Grey
30x30

Marte Elegance Grey
5x5

Parkett

Benkeplate kjøkken

Lyra
Silestone

NCS S 1502-Y50R

Bianco River
Silestone

White Pine
Laminat

Bianco Pedras
Granitt

Delano Eik
Laminat

Håndtak kjøkken

Hekken II Hvit
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Steel white

Chamfer
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Interiørkonsepter

Myk Minimalisme
Tilvalg

Interiøret er preget av farger som er
nøytrale og rolige, og passer for deg
som liker et stilrent hjem med rom for
at andre detaljer kan tre frem. Duse
fargetoner i en nøytral gråskala ser
flott ut sammen med de fleste
andre farger.

Gulv

Parkettgulv i lys
eller grålig eik

Fronter
Fronter i en grå
fargetone

Benkeplate
Nyanser fra hvit
til grå

Moodboard til inspirasjon for interiørvalget.
Tekstiler og tapet leveres ikke på tilvalg.
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Interiørkonsepter

Interiørkonsepter

Myk Minimalisme - inspirasjon til tilvalg

Myk Minimalisme - inspirasjon til tilvalg

Kjøkkenfronter

Veggfarger

Uno Palett S 2500-N

Uno Palett S 3502-B

Uno Palett S 4000-N

Hvit betong
Laminat

Steel Grey
Granitt

Lys skimmer
Laminat

Marengo
Silestone
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NCS S 0500-N

Gotland Eik Nordlys Selected

Lofoten Naust Eik

Polareik

Veggflis

Gulvflis

Gulvflis - dusjnisje

Baderomsfronter

Marte Elegance Antrasitt
30x60

Marte Elegance Antrasitt
30x30

Marte Elegance Antrasitt
5x5

Dessert Oak

Marte Elegance Black
30x60

Marte Elegance Black
30x30

Marte Elegance Black
5x5

Grå

Askegrå matt
Laminat

Håndtak kjøkken

Hekken II rustfritt stål

NCS S 1000-N

Parkett

Benkeplate kjøkken

Alumino Nube
Silestone

NCS S 1500-N

Corner

Boba
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Bad

Produkter

Probad

Sigdal

Kjøkken
I mange hjem er kjøkkenet et av boligens viktigste
rom. Noen kaller kjøkkenet for boligens hjerte.
Det er her du lager mat, gjør lekser, omgås og
småprater med venner og familie. Pent design
og god kvalitet er viktig for å skape et trivelig
kjøkken. Som standard leveres kjøkkeninnredning
av god kvalitet med silstone benkeplate.
Den mørke kjøkkenfronten Amfi Eik Kongle får
selskap av sorte håndtak. Under overskapene
er det integrerte LED downlights, og ventilatoren
er i rustfritt stål og har integrert komfyrvakt.
Det leveres integrerte hvitevarer fra Siemens
som standard. Vegg mellom benk og overskap
leveres malt i lik veggfarge som øvrige vegger.
Det leveres kun sotet glass bak platetopp.

Vårt standard kjøkken har en stilren innredning
som gir deg mulighet til å skape ditt eget kjøkken med de detaljene du ønsker. Tilvalg
på kjøkken gjennomføres under hovedtilvalget.
Tilvalg på kjøkken gjennomføres av kjøkkenleverandøren, som vil invitere til individuelle
tilvalgsmøter i sine lokaler. Kjøkkenkonsulenten
kjenner godt til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i prosjektet, og dersom du
ønsker å gjøre tilvalg på kjøkken, skjer all dialog
direkte med kjøkkenleverandøren. Kjøkkenet
leveres etter egen kjøkkentegning for den enkelte
leilighet. Tegningen legges ut på Bolig-basen
i forbindelse med tilvalgsprosessen.

Standard leveranse - Urban Eleganse
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Bakplate

Fronter

Benkeplate

Sotet glass

Amfi Eik Kongle

Gris Expo 20 mm
Silestone

Ventilator

Kum

Håndtak

Røros Metall Orion
rustfritt stål

Blanco Andano 450-IF

Hekken II sort
256 mm
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Produkter

Kraner
Grohe

Standard kjøkkenkran er Grohe Minta med L-tut
med uttrekk. Dette er en stilren og moderne kran
som passer godt sammen med de øvrige produktene som er valgt ut for Middelthunet. Dersom du
ønsker en annen kran, kan du velge blant flere
andre kraner. Grohe er kjent for sin gode kvalitet
og brukervennlighet.

Med Grohe Red Mono får du kokende vann rett
fra kranen. Grohe Blue gir deg filtrert og nedkjølt
vann, med eller uten kullsyre. Begge Leveres i Log C-utforming på tuten.

Standard leveranse

Standard
Minta L-tut

Tilvalg
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Minta C-tut

Essence

Eurocube

Zedra

Grohe Blue Home Duo L-tut

Grohe Red Mono L-tut

Grohe Blue Home Duo C-tut

Grohe Red Mono C-tut
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Produkter

Bad
Dagen starter og avsluttes i dette rommet.
Det er et viktig rom som både skal fungere
praktisk, og som skal legge til rette for avslapping og velvære. Alle våre bad har fliser
på vegg og gulv, og standardleveransen er
i nøytrale farger både på fliser og innredning.
En nøytral base gir deg mulighet til å sette
ditt personlige preg på badet ved å tilføre
håndklær og tilbehør etter egen smak.

Bad med benkeplate fra vegg til vegg leveres
med Kuma Excellent White servant og benkeplate i ett materiale. Øvrige bad får 60 eller
80 cm servant i kunstmarmor tilpasset
baderomsmøblet.
Dersom du ikke ønsker standard leveranse,
velger du tilvalg blant alternativene under
farge/modell.

Innredning
Speil

Standard
Sidelys i LED

Kantlys i LED

Speilskap med lysbaldakin

Baderomsmøbel

Standard
Bano Home Black Oak
(Urban Eleganse)

Bano Home Natural Oak
(Tidløs Enkelhet)

Standard
HT Bendik Blank Krom
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Firkantet håndtak
i børstet stål

Bano Home Dessert Oak
(Myk Minimalisme)

Bano Home Standard

Produkter

Produkter

Servanter/benkeplater

Armaturer

Servant

Servantarmatur

Standard
Kuma Excellent White

Standard
Kuma Excellent Steam

Kuma Excellent Dusty White

Grohe Eurosmart

Grohe Eurocube

Grohe Essence

Dusjsett

Kuma Excellent Koksgrå

Kuma Excellent Galaxy

Kuma Banesti White

Kuma Banesti Steam

Kuma Banesti Dusty White

Standard
Grohe Rainshower 210

Dusjvegger

Kuma Banesti Koksgrå

Standard

Kuma Banesti Galaxy

Standard servant bad med
enkeltstående servantmøbel

Standard
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Nordmark 90x90

Grohe Euphoria Cube
XXL 230

Grohe Tempesta

Grohe Essence S

Produkter

Produkter

Toaletter

Fliser

Vegghengt WC

Veggfliser

Standard
Marte Elegance Beige
30x60

Marte Elegance Grey
30x60

Marte Elegance Antrasitt
30x60

Marte Elegance Black
30x60

Marte Elegance Grey
30x30 (5x5 i dusjnisje)

Marte Elegance Antrasitt
30x30 (5x5 i dusjnisje)

Marte Elegance Black
30x30 (5x5 i dusjnisje)

Håndkletørker

Oppheng

Standard
Grohe Bau Ceramic WC

Grohe Euro 54cm

Grohe Euro Compact

Grohe Sensia
Vask/føn WC

Gulvfliser

Alle seter har soft close

Standard
Marte Elegance Beige
30x30 (5x5 i dusjnisje)

Sisternesøyle

Trykknapp

Tilbehør
Sluk

Det blir utlevert toalettrullholder
og 4 knagger med 3M tape ved
overlevering slik at kunden kan sette
det opp selv der det er ønsket.

Standard
Kremhvit

Kvartsgrå

Basaltgrå

Grohe trykkknapp

Standard

Standard

Blucher Trio Vienna

50x80 Pax Tamburin, krom

Badekar
Badekar

Kranbatteri

Standard
Standard Milano

Tahiti

HG Talis 3 hulls

Badekar gjelder kun de leilighetene hvor det er tegnet inn badekar på planløsningen.
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Produkter

Garderobe
Sigdal

Det leveres garderobe som standard på hovedsoverommet. De andre rommene har ikke
garderobe med i standard leveransen. Skyvedørsgarderoben leveres med to hylleseksjoner,
hattehylle og stang. Bredde på garderoben er
to meter og dybden 68 cm. Dersom du ønsker
annen utforming eller innredning kan justeringer
gjøres under tilvalget. Det kan også bestilles
garderober til de andre soverommene.

På noen hovedsoverom leveres slagdørsgarderobe med Nordisk front, og håndtak Hekken sort
256 mm. Nordisk er en slett 16 mm front i lys
melaminoverflate med trestruktur. Innredningen
i garderoben er 40 cm hyllerekke og 60 cm garderobestang. I de soverommene som har slagdørsgarderobe leveres det to skap av en meter. Der
det leveres garderobe med slagdører er disse
tegnet inn på hver sin side av sengen.

Urban Eleganse

Standard
Lys eik innredning

Standard
Bronse speil med Alu. Light
sølv ramme

Tidløs Enkelhet

Standard skyvedørsinnredning

Hvit innredning

Sølv speil med Alu. Light
sølv ramme

Myk Minimalisme
PERSPEKTIVTEGNING

Grå innredning

Sotet speil med Alu. Light
sølv ramme

Interiørdesign AS
Karenslyst Alle 57
0277 Oslo
Telefon : 22121300
Vår ref : WULFF, ALEXANDER
E-mail : alexanderw@studiosigdal-skoyen.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.
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PERSPEKTIVTEGNING

Plantegningnr.:31860/11/1
Plantegningnr.:31860/11/1
Kunde :Veidekke Entreprenør
AS
Interiørdesign AS
Karenslyst Alle 57
Miljø
:Slagdørsgarderobe
Miljø
:Slagdørsgarderobe
Adr.
:
0277 Oslo
Alternativ
:Garderobe
100cm Nordisk
Alternativ
:Garderobe 100cm Nordisk
:
Telefon : 22121300
Modell
:Nordisk
Modell
:Nordisk
Tlf.
:
Dato
:
Dato
:
E-mail :
Vår ref : WULFF, ALEXANDER
E-mail : alexanderw@studiosigdal-skoyen.no

Slagdørsgarderobe med Nordisk front
og Hekken Sort II håndtak, 256 mm.
MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Skrevet ut: 06.12.2018

Kunde
Adr.
Tlf.
E-mail

:Veidekke Entreprenør AS
:
:
:
:

Skrevet ut: 06.12.2018

Produkter

Gulv

Bo Andrén
Gulvet danner sammen med vegger og tak
rommets grunnfølelse. Vi har valgt en klassisk
eikeparkett som standard, denne harmoner fint
med standardfargen på veggene og gir en lun
atmosfære. Som tilvalg kan du velge blant flere
andre alternativer.

Urban Eleganse

Standard
Falster Eik Nordlys Accent

Nobel Eik Manhatten

Bornholm Eik Accent Matt

Quickstep Palazzo

Herskapseik

Lofoten Naust Eik

Gotland Eik Nordlys Selected

Tidløs Enkelhet

Slottsplank Eik Brushed White

Myk Minimalisme

Polareik
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Slottsplank Eik Basalt Grey/
Tigerwhite

Produkter

Dører
Swedoor
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Som standard dør har vi valgt Unique 01L som er
en del av en moderne dørserie. Døren er av massiv
konstruksjon, er støyreduserende og har forbedret
overflatebehandling. Dør i samme design mellom
gang og stue får glassfelt som standard, det gir
en fin overgang mellom rommene. Karm og gerikt

følger dørens farge. For å endre stilen i leiligheten
kan det gjøres tilvalg på dør med en mørk grå
farge som vist nedenfor.

Standard

Standard

Tilvalg

Tilvalg

Unique 01L
NCS S 0500-N

Unique GW01L
med glassfelt
NCS S 0500-N

Unique 02L
NCS S 0500-N

Unique GW02L
med glassfelt
NCS S 0500-N

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Unique 01L
NCS S 7500-N

Unique GW01L
med glassfelt
NCS S 7500-N

Unique 02L
NCS S 7500-N

Unique GW02L
med glassfelt
NCS S 7500-N
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Dersom man ønsker fargetilvalget gjelder det alle
innerdører i leiligheten.

Veggfarge
NCS

Vi er alle forskjellige, og hvilke farger vi trives
med varierer fra person til person. Vi har derfor
valgt å gi deg muligheten til å velge andre
farger på tilvalg. Som tilvalg kan du velge blant
flere lyse NCS koder, og du kan selv velge om
du ønsker å sette farge på ett eller flere rom.
Dersom dette ønskes oppgis NCS kode

på plantegningen, og sendes digitalt sammen
med tilvalget. Grunnet dagslyskrav kan det
være noen begrensninger når det gjelder tilvalg
på farge.
Fargene nedenfor kan avvike så man bør sjekke
med NCS-fargeprøve for å få riktig inntrykk.

Eksempel på hvordan gjøre NCS tilvalg
Urban Eleganse

Kontraktstegning gjelder foran prosjekt.
Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i
forbindelse med prosjektering og bygging
må kunne påregnes, blant annet endringer
og plassering av tekniske installasjoner,
nedforinger av himling og mindre endringer i
areal. Baderom, entré og bod vil få nedforet
himling.

A-02-01
111 m2 BRA
108 m2 P-ROM
36 m2 BRA-S balkong

I tillegg kan tekniske føringer medføre
nedforinger som ikke er vist på tegningen.
Slagretning på dørene kan bli endret etter
prosjektering.
Kjøkken er veiledende og leveres i henhold
til egen kjøkkentegning. Vinduer kan bli
justert i form og plassering. Endringene skal
ikke forringe den generelle standarden på
leiligheten. Det tas forbehold om
myndighetspålagte endringer.

Balkong
21,0 m2

Areal i henhold til NS 3940:2010.
Bruksareal for en bruksenhet er arealet av
bruksenheten og felles deler som ligger
innenfor omsluttende vegger.

F

NCS S 1502-Y

NCS S 1002-Y

NCS S 0502-Y

NCS
NCS
S
Sov S
Sov
0500-N 1500-N
8,8 m2

Tidløs Enkelhet

8,8 m2

NCS S
0500-N
Sov

18,1 m2

NCS S
Hall
14,7 m2

T

F

Vinduer og fasadefelt som ikke kan
åpnes er merket med "F"

Type 06v
5,1 m2

Bad
Type 04
3,0 m2

2,9 m2

Bad

Type 03v
4,9 m2

5,3 m2

NCS S 1002-Y50R

1000-N

V

Bad

Bod

Gang

NCS S 1502-Y50R

V

T

Himlinger og nedforinger er
stiplet med skrå strek

Stue/kjøkken

NCS S 0502-Y50R

43,9 m2

Sov
13,6 m2

NCS S
1000-N

Myk Minimalisme

F

F

F

C

Balkong

B

15,6 m2

N

0

NCS S 1500-N

NCS S 1000-N

NCS S 0500-N

M17, BYGG A
Tegningsstatus:
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Tilleggsinformasjon
Elbillader/parkering
Alle parkeringsplasser forberedes for montering
av laststyrt ladepunkt for elbil. Ladepunkt vil bli
tilbudt som en tilvalgsbestilling. Det kan bli en
kombinasjon av ordinære parkeringsplasser og
såkalt parkeringssystem med parkeringsplattform.

Smarthusteknologi
Det er medtatt følgende smarthus integrasjon
•

Lysstyring

•

Varsling waterguard

•

Styring av gulvvarme

•

Avlesning energimålere (ikke strømmåler)

•

Trådløse brytere som festes rett på veggen
uten veggboks.

Videre informasjon om dette vil vi komme tilbake til
når vi ser utviklingen av smarthusteknologi.

Elektro
Prosjektets standardleveranse tilfredsstiller
krav til elektriske punkter i boligene. Det er
kontakter og stikk av typen ELKO pluss som
leveres som standard. Individuelle behov kan
dekkes via tilvalget.
Mer informasjon om elektrotilvalg kommer
i tilvalgsprosessen.
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Det er viktig for oss at du blir fornøyd
med ditt nye hjem. Vi vil derfor sende
deg en spørreundersøkelse etter at du
har bodd i boligen et par måneder.
Undersøkelsen er anonym og det er
Prognosesenteret som gjennomfører
den for oss. Vi håper du vil ta deg tid til
å gi oss tilbakemelding, slik at vi får
bedre grunnlag for å prioritere
forbedringstiltak hos oss.

Gry E. Sandberg Pettersen
Kunderådgiver
Veidekke Eiendom

Jeg bistår deg som kunde
med informasjon og hjelp
med tilvalg. Du kan kontakte
meg på bolig-basen.no

Gry E. Sandberg Pettersen
Kunderådgiver
Veidekke Eiendom
bolig-basen.no
Telefon 40 00 21 07
kl. 08:00-15:00

Det tas et generelt forbehold om trykk og skrivefeil. Illustrasjoner kan avvike fra faktiske forhold, og produkter kan bli justert.
Produktbildene kan avvike i farge og produktene bør ses før tilvalg.
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Det er viktig for oss at du blir fornøyd
med ditt nye hjem. Vi vil derfor sende
deg en spørreundersøkelse etter at du
har bodd i boligen et par måneder.
Undersøkelsen er anonym og det er
Prognosesenteret som gjennomfører
den for oss. Vi håper du vil ta deg tid til
å gi oss tilbakemelding, slik at vi får
bedre grunnlag for å prioritere
forbedringstiltak hos oss.
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