Eneboliger

STORE OG FLEKSIBLE
ENEBOLIGER MED MULIGHET
FOR UTLEIEDEL
I solhellingen på Skadberg skal vi nå bygge 6 eneboliger på hele
282 kvadratmeter, fordelt på 3 etasjer. Med 5 soverom blir det god
plass, og det er lagt vekt på gode, romslige opplevelser med mye
lys og varierte oppholdsrom. Boligene ligger meget luftig til,
og grenser til friområde.
Skadberg Allé bygges nå ut og blir en del av populære Skadberg Sørområdet. Her flytter du inn i et allerede attraktivt og etablert område
med kort vei til alt. Her er skole, barnehage og avstandene er korte.
Skoleveien likeså.
Følelsen av en splitter ny bolig er det ikke mye som slår. Boligen din er
bygget etter dagens strenge standard. Du får balansert ventilasjon med
varmegjenvinning, elektrisk oppvarming og vedovn. De leveres med
stående dobbelfalset impregnert kledning som er grunnet og malt.
Garasje og utvendig bod hører også med. Boligene har en god,
gjennomført standard som hvitpigmentert eikeparkett, og helfliset bad.
Kjøkken leveres av lokale Bjerks med hvitevarer inkludert i prisen.
Sokkeletasjen er innredet med soverom, bad, stue -som også er
tilrettelagt for kjøkken, samt bod. Her kan man leie ut eller bruke den
selv. Her vil kanskje ungdommen i huset like seg med “egen leilighet”.
Utenom utleiedelen er det også vaskerom og et stort rom hvor man
har mange muligheter, kanskje et treningsrom, medierom eller
hobbyrom - alt etter behov.
Hovedetasje består av romslig gang, stor og åpen stue -og kjøkkenløsning,
samt bad. Her er det mulighet for å lage til et ekstra soverom om det skulle
være behov for det. Utgang til balkong fra stuen.
I øverste etasje ligger 4 soverom, bad og stor stue med utganger til
2 balkonger. Med hele 3 balkonger på flere sider av boligen, ligger alt
tilrette for å nyte solen fra morgen til kveld. Kort sagt, veldig kjekke
boliger som dekker mange behov.

TA MED DEG MØBLER, KLÆR
OG TANNBØRSTE - ALT ER KLART!
Skadberg Allé er innflyttingsklare eneboliger. Her flytter du inn i din nye bolig
som er nøkkelferdig. Standarden er god og her får du litt mer enn det som ofte er
normal standard. Vi har nevnt eikeparkett og fliser på bad. Her er også kjøkken fra
kvalitets-leverandøren Bjerks Trevare i Sandnes. Kjøkken leveres komplett med
hvitevarer som platetopp med induksjon, komfyr, oppvaskmaskin, og kombiskap.
På bad leveres 120 cm møbel og vegghengt toalett.

KJØKKEN FRA BJERKS TREVARE
VELG MELLOM ULIKE FARGER
Standard leveres med benkeplate i laminat. Her er det muligheter
for tilvalg om du er tidlig inne i prosessen. Downlights er tilvalg.
Se egne kjøkkentegninger for komplett leveranse.
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Kjøkken i u. etasje er tilvalg.
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U. ETASJE
BRA: 90,7 M2 | P-ROM: 84,1 M2

PLANTEGNINGER

Bad/vask
6,2 m2

Vask/tekn
5,5 m2

Medierom
23 m2
Bod
5,6 m2
Bod u/trapp
5,5 m2

Stue/kjøkken
28,2 m2

Sov
11,1 m2

1. ETASJE

2. ETASJE

BRA: 103,4 M2 | P-ROM: 79 M2

BRA: 87,8 M2 | P-ROM: 87,8 M2

Bod
5 m2

Balkong
13 m2

Sov
10,6 m2

Garasje
17,5 m2

Loftstue
22,5 m2

Gang
10,4 m2

Bad/vask
8,9 m2
Bad
3,8 m2
Mulighet for soverom i 1. etasje

Stue/kjøkken
56,2 m2

Sov
10,4 m2

Alt. sov
7,9 m2

Stue/kjøkken
47,8 m2

Balkong
13,2 m2

Sov
7,9 m2
Balkong
13,4 m2

Sov
14,8 m2

Sov
10,5 m2

Regulert til offentlig/
privat næringsyting
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