
SOLEGLADBRYNE

TRINN 2



Innhold

Soleglad ..................................................................................................................4
Arkitekten......................................................................................................... 10
Fasader ................................................................................................................. 12
Interiør ................................................................................................................. 18
Kjøkken .............................................................................................................. 22
Bad ............................................................................................................................ 24
Nærområdet .................................................................................................. 32
Orangeriet ....................................................................................................... 44
Inspirasjon ....................................................................................................... 46
Utomhusplan ............................................................................................... 52
Plantegninger .............................................................................................. 54
Parkering ........................................................................................................... 84
Hvorfor kjøpe ny bolig? ................................................................. 86
Romskjema .................................................................................................... 88
Leveransebeskrivelse .......................................................................... 90
Utbygger ............................................................................................................ 92 
Megler – kontaktinfo ......................................................................... 93

2 3



Solrike og sentrale 
leiligheter på 
Brynes vestkant
I 2. byggetrinn på Soleglad kommer det 18 
lekre leiligheter fra 49 til 146 kvm. Alle med 
god uteplass og de fleste med imponerende 
utsikt. 17 av leilighetene vender mot sørvest 
og har ypperlige solforhold. 

Trinn 1 Trinn 2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer 
som ikke er en del av standardleveransen. Fasadeuttrykk 
vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på 
tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

Blomster på taket 
er både vakkert, 
energisparende 
og bra for miljøet. 
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Her er det 
godt å bo!
Trinn 2 i Soleglad er nær beslektet 
med trinn 1, men likevel forskjellig. 
Den mer kompakte og mindre 
bygningskroppen gjør bygget mer 
intimt og eksklusivt. Det er lagt stor 
vekt på uteplassene som er romslige 
og innbydende, samtidig er de 
skjermet både for vind og innsikt 
fra naboer. Lyset blir også med inn. 
Store vindusflater og mange vinduer 
bidrar til å gjøre innemiljøet lyst og 
lekkert, og den flotte utsikten er lett 
å nyte.

Skisse 3D

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert. 76



Soleglad er det magiske øyeblikket 
når sola dukker under horisonten om 

kvelden. Fra mange av balkongene 
kan du nyte det fargesprakende synet 
av sola som forsvinner i havet. Det er 

grunnen til at vi har kalt dette flotte 
boligprosjektet for Soleglad.
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Bygg som gir tilbake
Arkitektfirmaet bak Soleglad heter Tendra Arkitektúr 
og holder til på Sola og i Reykjavik. 

«Det er sjelden vi får være med og utvikle 
et boligområde som har en slik utsikt og 
så gode solforhold. Det har vært veldig 
viktig for oss at arkitekturen ivaretar disse 
kvalitetene. Vi har også lagt stor vekt på å 
skape boliger med praktiske planløsninger 
som fungerer godt i hverdagen.»

Johann Sigurdsson, Tendra Arkitektúr

Å skape bygg som gir tilbake 
til beboerne og nærmiljøet er 
Tendras ledestjerne. Det handler 
både om plassutnyttelse og 
funksjonalitet, og om byggenes 
utvendige kvaliteter i form, 
farge og materialer. Soleglad 
er resultatet av tett og trivelig 
samarbeid mellom byggherre, 
megler og arkitekt. Det tror vi 
du vil merke.

Arkitekten har tegnet selve 
leilighetene med sterkt fokus 
på familiens fellesrom som stua, 
kjøkken og balkong. De skal 
forsterke hverandre og være det 
naturlige samlingspunktet for 
dyrking av familieliv, sosialisering, 
mat og hygge. 
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Et tiltalende ytre
Fasaden har champagnefarget kledning 
som får en vakker, gyllenvarm glød i kvelds-
sola – en sprudlende takk til omgivelsene. 

Taket er dekket av sedumplanter som både 
bidrar til å opprettholde det biologiske 
mangfoldet samtidig som det isolerer bygget 
og fordøyer nedbøren når det høljer ned. 
Sedumplantene har også støydempende 
egenskaper som gir mindre ekko utendørs. 
At de dessuten binder støv er bra for byggets 
ventilasjonsanlegg. 

Balkongene er generelt større enn 
det som er vanlig. Og skillevegger 
i tre mellom balkongene skjermer 

både mot vind og innsyn.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standard-
leveransen. Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på 
tomten ellers er ikke endelig prosjektert. 1312



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.14 15



Soleglad inviterer til  
å oppholde seg mye ute. 
Fellesområdet får god 
lekeplass, grønt og 
frodig miljø, og trivelige 
møteplasser.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. 
Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.16 17



3D-illustrasjon av leilighet 4B. 
Kjøkken i modellen Vidde mørk grå.

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.18 19



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av leilighet 2E. 
1E og 3E kommer med samme 
planløsning. Kjøkken i modellen 
Sand. 
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Sand

Hva kan vel gjøre livet lysere enn 
et godt måltid mat? Jo, omgivelsene 
maten lages og nytes i. 

Gleden med
nytt kjøkken

Leilighetene i Soleglad har norskproduserte 
kvalitetskjøkken fra Sigdal, kjøkken som er 
laget for å tåle bruk, men som holder seg 
godt og innbyr til trivsel.

Vi har valgt den populære, praktiske og 
slitesterke modellen Fjell som standard, 
men tilbyr også tre ulike varianter å velge 
mellom, uten tillegg i prisen. Disse modellene 
er Sand, Uno klassisk hvit og Vidde mørk 
grå. Du kan også velge mellom en rekke 
ulike benkeplater.

Fjell Uno klassisk hvit Vidde mørk grå

Illustrasjonsbilde av modellen 
Fjell som leveres som standard leveranse. 

Se leveransebeskrivelse og tegninger for 
oppsett av kjøkken i Soleglad.

Illustrasjonsbilde av modellen Uno 
hvit som kan leveres uten tillegg 
i pris. Se leveransebeskrivelse og 
tegninger for oppsett av kjøkken 
i Soleglad.

Illustrasjonsbilder 
av modellene du 

kan velge som 
standardleveranse.
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Nytt og stilfullt baderom
Baderomsløsningene i Soleglad er preget av  
flater og materialer som er lette å holde rene. 

Badet leveres med Lilje klassisk hvit innredning fra Sigdal, 
20 x 20 grå fliser på gulvet og 20 x 40 hvite fliser på vegg. 
Det er varmekabler i gulvet og nedsenket område i dusjen. 
Standard er også praktisk ettgreps servantbatteri og vegghengt  
toalett som gir enklere rengjøring. 

3D-illustrasjonen viser bad med 
tilvalg. Ønsker du å oppgradere 
standardleveransen kan du velge 
mellom en rekke ulike fliser, 
innredninger og armaturer. 

Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.24 25



3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av leilighet 2A. 
1A og 3A kommer med samme 
planløsning. Kjøkken i modellen 
Uno klassisk hvit.
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3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av 
leilighet 1C. 3C og 2C 
kommer med samme 
planløsning. Kjøkken 
i modellen Fjell. 
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3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av 
soverom i leilighet 2E. 
3E og 1E kommer med 
samme planløsning.
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Nærhet betyr alt

1.    Tjøttaparken FUS barnehage  
2.    Bryne Kro & Hotell  
3.    Tu skule
4.    M44 kjøpesenter 
5.    Bryne Torg 
6.    Bryne stasjon
7.    Coop Mega
8.    Storstova
9.    Sandtangen
10.  Vardheia ungdomskule 

Nesten alt du har behov for i hverdagen 
ligger i gåavstand fra Soleglad. 
Turområder, butikker, uteliv, jernbane, 
skoler og barnehager. Det meste når du 
til fots på et kvarter eller mindre.

BRYNE SENTRUM

SOLEGLAD

1
2

3

4 5
6

FRØYLANDSVATNET

7

8       

10

TIL SANDNES

RV 44

M44 kjøpesenter
Mindre enn 10 minutter å gå 

til mer enn 70 butikker.

Dagligvarebutikk
1 minutt å gå.

Trafikk og transport
Parkering i kjeller og buss 

rett utenfor døra.

Barnehager og skoler
2 minutter til barnehage og 5 

minutter til barne- og ungdomsskole.

9       

32 33



Mat og drikke
Vil du ut og spise, har Bryne en mang-
foldig meny for de fleste smaker og 
lommebøker. Alt i alt er de rundt 40 
ulike steder hvor du kan få alt fra 
hurtigmat til helaften. At Bryne også 
har eget mikrobryggeri og flere skjenke-
steder med spennende vareutvalg og 
stor kunnskap, gjør opplevelsen enda 
hyggeligere. 

Nå har også torget fått utvidet ute-
serveringsområdet, så på fine dager 
føles det som å være midt i en trivelig 
storby langt sør på kontinentet.

Kulturlivet på Bryne er rikt. Her er det 
konserter jevnt og trutt i Storstova, i Mølla,
og i Hvelvet som er nyeste tilskudd på 
kulturscenen. Flere av utestedene arrangerer 
også konserter, debatter, kurs og foredrag 
nesten hver eneste uke. På Jærdagen og 
Jærnåttå er torget festivalscene med mengder 
av populære og folkekjære artister. Kinoen 
frister også med sine fire komfortable saler og 
en av Norges beste lyd- og bildeopplevelser.

Kultur og 
opplevelser
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Foto: Jærnåttå/Tore Aasland

Jærnåttå får Bryne til å koke. Er det en helg du 
absolutt ikke skal dra noe annet sted, er det under 

Jærdag og Jærnåttå i slutten av mai. Bildet 
     er fra 2018 og det er Dagny som storkoser 

seg på scenen på torget.
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Handel og hygge

Tur og trening

Året rundt går du tørrskodd blant M44 sine mer enn 
70 butikker. Og fortsetter du opp Storgata finner du 
en rekke spennende spesialbutikker, blant annet Hygge, 
Simone, Eikhi, Norges beste herreklesbutikk. Skulle du 
likevel ikke finne det du vil ha på Bryne, er det kort vei 
til Jærhagen på Klepp, eller du kan ta toget til Sandnes 
eller Stavanger.

Med tursko, joggesko 
eller sykkel kommer du til 
naturperlen Sandtangen, Brynes 
trivelige skog med lysløype, 
frisbeegolf, treningspark og 
eget hundeluftingsområde der 
hunden kan få løpe fritt. Fra 
Sandtangen går det turveier 

videre til Midgardsormen 
og Njåskogen. Det er også 
sykkel- og gangvei rundt hele 
Frøylandsvatnet, en distanse 
på 16,7 km. Turområdet er 
innbydende og lett tilgjengelig 
året rundt.
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Midgardsormen over Frøylandsvatnet 
er en vakker og forfriskende opplevelse 
uansett vær og tid på døgnet. 
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Extra i “kjelleren”
og Mega over veien
Med dagligvarebutikk i kjelleren er ukeshandelen 
unnagjort på et blunk. Extra har alt du trenger 
i hverdagen og litt til. Og merkelig nok, de 
gangene du skal unne deg noe ekstra, finner 
du det trolig hos Mega like over veien. Der 
frister en stor delikatesseavdeling med massevis 
av ferske spesialiteter.

Butikksjef  hos Extra, Per Ove Rosland 
ønsker alle i Soleglad velkommen 
til en trivelig handel!
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Orangeriet: Et drivhus 
for varme og samhold

Bad
4,3m2

Gjesterom
9,9 m2

Kjøkken, møterom
og fellesrom
35,9 m2

Orangeriet
56,2 m2

Inngang
møterom

Inngang
gjesterom

N

Sittevindu

Bad
4,8 m2

Lunt og godt plassert på tunet 
mellom bygnings kroppene 
ligger Orangeriet. 

Det høres litt eksotisk ut, og det er det. 
Et orangeri er egentlig et vinterdrivhus 
for sitrusplanter. Sitrusplanter klarer 
seg med mindre lys om vinteren,  derfor 
har et orangeri ofte bare vinduer på 
sidene. Her kan du dyrke sosialt samvær 
med gode naboer. Utendørs når vær og 

Orangeriet inneholder et eget 
gjesterom med egen inngang 
og bad. De gangene det ikke 
er nok overnattingsplass i 
leiligheten, er dette en utrolig 
praktisk og rimelig løsning.

temperatur inviterer til det, og innomhus 
når det passer best. 

Orangeriet har kjøkken og alt som skal 
til for å arrangere større selskap og fester. 
Her er det god plass rundt bordene,  
og en lys og trivelig atmosfære.

Felles 
gjesterom
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Lyst og skandinavisk

Lyseblå, gul og rosa passer 
perfekt til de nedtonede 
basefargene. 

La deg inspirere av jordfarger og naturmaterialer når 
du innreder din nye leilighet. Den skandinaviske stilen 
er lys og funksjonell, og like moderne år etter år.

Beige, hvit og grå er viktige basefarger i den 
skandinaviske fargepaletten. Svart brukes gjerne 
som kontrastfarge på interiørelementer som rammer, 
lamper og potter. Møbler i tre, og ull gir et behagelig 
og naturlig uttrykk. Gi rommene liv med grønne 
planter og duse farger på interiør og tekstiler.

Inspirasjon

A
lle foto: Produsentene
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Inspirasjon

Friskt og fargerikt
Lek deg med ton-i-ton, pasteller, skarpe farger, 
duse farger, kontraster og stemninger. La din nye 
leilighet ose av energi og optimisme. 

Etter flere år med pandemi og mye tid hjemme,
er den fargerike fargepaletten endelig tilbake  
i motebildet. Mal gjerne veggene ulike nyanser  
av grønn, lilla og gul. Eller sett farge på rommene 
ved hjelp av møbler, interiør og tekstiler. Butikkene 
bugner av lekre farger og former, så her er det 
bare fantasien som setter grenser. 

Det fine med farger er at det kan forandres. Det er 
lov å leke, og det er lov å bli lei av noe. Å male om 
eller bytte ut pynte gjenstander trenger ikke koste 
allverden. Våg å være litt fargerik, men tenk gjerne 
på at de mest dominerende fargeelementene skal 
kunne skiftes ut hvis du går lei. 

A
lle

 fo
to

: P
ro

du
se

nt
en

e
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Inspirasjon

Industrielle materialer
Den industrielle interiørstilen er perfekt for deg som 
ønsker et røffere uttrykk. Skap en maskulin, men 
samtidig avslappet og uformell atmosfære i din nye 
leilighet. 

Stilarten hadde sitt utspring i USA på 90-tallet da 
unge New Yorkere flyttet inn i gamle fabrikker for 
å bo. Murvegger, gamle gulv, vinduer og rør, ble 
gjerne beholdt slik de var, og rommene var store og 
åpne. Gjenskap stilen ved hjelp av svarte ståldetaljer, 
skarpe kanter, møbler i skinn og en rustikk fargepalett. 
Betongdetaljer setter prikken over i-en. 

Myk opp med 
tekstiler og grønne 
planter. 

Foto: Produsentene. Sofa og plante: Istock
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TRINN 1

TRINN 2

Inngang til 
Coop Extra

Til parkeringskjeller

En oase for lek 
og livsnytelse
Uteområdet mellom bygningene blir en 
grønn og frodig oase med lekeplass, grill-
plass, møteplasser og lune kroker hvor du 
kan nyte sola. Et trygt og trivelig fristed 
for store og små.

Frodig grøntområde 
og lekeplass

Grillhytte

Orangeriet

N

SV

Ø

5352



N

SV

Ø

Allerede i første etasje begynner 
du å komme godt opp fra 
bakkeplan og både solforhold 
og utsikt er bra. Etasjen ligger 
på omtrent samme høyde som 
tredje etasje i Forum Jæren og 
har seks leiligheter fra 49,8 til 
104,4 kvm.

1. etasje

N

W I-C

N

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna ar kitektum strax. Tölvuskrá:

1 : 100

900 -1.etg salgstegninger

1 : 100

900 -2.etg salgstegninger

1A - 104,4 m21B - 49,8 m21C - 68,7 m21D - 89,0 m21E - 51,5 m2

1F - 54,0 m2
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38,0 m²
Balkong

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

2,1 m²
Bod/vask

2,0 m²
W -I-C

12,5 m²
Sov 1

56,9 m²
Stue / Kjøkken

6,4 m²
Entré

38,0 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1A

1A

........104,4 m²

........101,6 m²
.......... 2,8 m²
.........38,0 m²

  3 rom

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

5,5 m²
Bad

12,6 m²
Sov

11,8 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.
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1A 1BEtasje 1
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P-ROM 101,6 m2

Balkong 38,0 m2

Etasje 1
BRA         49,8 m2

P-ROM 49,8 m2

Balkong 11,8 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø
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Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.
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Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.
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BB1

BB2

BB
3

1B

1B

......49,8 m²

......49,8 m²
.......... - m²
.....11,8 m²

  2 rom

På den romslige balkongen på 
nesten 40 kvm kan du nyte sola 
nesten hele dagen. Allrommet 
er stort nok til å kunne møblere 
på mange spennende måter, og 
det gir litt ekstra godfølelse når 
hovedsoverommet har eget bad 
og walk-in-closet. Dette er en 
leilighetstype det er lett å bli glad 
i, og som passer godt til mange 
ulike faser i livet.

Sol fra flere kanter

Den gode planløsningen gir 
mye plass for pengene. Med 
balkong på rundt 12 kvm  
i tillegg, oppleves 49,8 kvm 
som forbausende romslig.

Kompakt 
og praktisk
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1C
68,7 m 2

7,7 m²
Balkong

Fordelerskap

4,7 m²
Bod

12,7 m²
Sov 1

25,5 m²
Stue / Kjøkken

3,7 m²
Entré5,1 m²

Bad

8,4 m²
Sov 2

4,6 m²
Gang

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1C

1C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²
........7,7 m²

  3 rom

1D
89,0 m 2

11,8 m²
Balkong

7,9 m²
Sov

6,1 m²
Bad

13,4 m²
Sov

6,1 m²
Entré

3,5 m²
Gang

39,1 m²
Stue / Kjøkken

3,4 m²
Bod / vask

2,8 m²
Wc

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1D

1D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²
......11,8 m²

  3 rom

1C 1DEtasje 1
BRA         68,7 m2

P-ROM 63,4 m2

Balkong 7,7 m2

Etasje 1
BRA         89,0 m2

P-ROM 85,0 m2

Balkong 11,8 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

1C
68,7 m 2

7,7 m²
Balkong

Fordelerskap

4,7 m²
Bod

12,7 m²
Sov 1

25,5 m²
Stue / Kjøkken

3,7 m²
Entré5,1 m²

Bad

8,4 m²
Sov 2

4,6 m²
Gang

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1C

1C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²
........7,7 m²

  3 rom

1D
89,0 m 2

11,8 m²
Balkong

7,9 m²
Sov

6,1 m²
Bad

13,4 m²
Sov

6,1 m²
Entré

3,5 m²
Gang

39,1 m²
Stue / Kjøkken

3,4 m²
Bod / vask

2,8 m²
Wc

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1D

1D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²
......11,8 m²

  3 rom

Både de to soverommene og entréen har godt med plass til 
garderober. Egen bod på neste 5 kvm gjør det også lett å plassere 
alt annet du ikke ønsker å ha stående framme hele tiden. Kjøkken- 
og stueløsningen har plass nok til de fleste anledningene, og 
balkongen er akkurat stor nok til å trives i solveggen.

God oppbevaringsplass

Fra de to soverommene  
er det utsikt til det frodige 
uteområdet. Fra den gode 
balkongen på 12,9 kvm kan 
du nyte sola fra midt på 
dagen og til sent på kveld. 
Stuen er åpen, lys, og lett 
å møblere. Eget gjestetoalett 
og separat vaskerom/bod er 
noe du fort vil sette pris på.

Gjennomgående 
og lys
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21,3 m²
Stue / Kjøkken

12,6 m²
Sov

6,4 m²
Bad9,1 m²

Entré

28,2 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1E

1E

........51,5 m²

........51,5 m²
.......... - m²
.....28,2 m²

  2 rom

7,0 m²
Entré

6,5 m²
Bad

11,3 m²
Sov

2,6 m²
Bod

12,0 m²
Terrasse

24,2 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1F

1F

.......54,0 m²

...... 51,1 m²
....... 2,9 m²
.....12,0 m²

  2 rom

1E 1F   Etasje 1
BRA         51,5 m2

P-ROM 51,5 m2

Balkong 28,2 m2

Etasje 1
BRA         54,0 m2

P-ROM 51,1 m2

Balkong 12,0 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

21,3 m²
Stue / Kjøkken

12,6 m²
Sov

6,4 m²
Bad9,1 m²

Entré

28,2 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1E

1E

........51,5 m²

........51,5 m²
.......... - m²
.....28,2 m²

  2 rom

7,0 m²
Entré

6,5 m²
Bad

11,3 m²
Sov

2,6 m²
Bod

12,0 m²
Terrasse

24,2 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

1F

1F

.......54,0 m²

...... 51,1 m²
....... 2,9 m²
.....12,0 m²

  2 rom

Det høres ut som en selvmotsigelse, men med balkong på 
bortimot 30 kvm som strekker seg rundt nesten hele fasaden, 
gjør dette at selve leiligheten også føles romslig. Godt med 
skapplass både i entréen og soverommet gjør det enkelt 
å stue bort alt du ikke trenger i hverdagen.

Kompakt og romslig

Gode vindusflater i stua gjør leiligheten lys og 
trivelig. Terrassen på 12 kvm inviterer til å nyte 
tilværelsen ute på fine dager, og det trivelige 
fellesområdet er rett utenfor inngangsdøra.

Lys og luftig
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Fra balkongene i andre etasje 
begynner utsikten å bli friere og 
videre. Høyden er omtrent den 
samme som fjerde etasje i Forum 
Jæren. Etasjen har fem leiligheter
fra 49,8 til 107 kvm.

2. etasje

N

SV

Ø

N

W I-C

N

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna ar kitektum strax. Tölvuskrá:

1 : 100

900 -1.etg salgstegninger

1 : 100

900 -2.etg salgstegninger 2A - 104,4 m22B - 49,8 m22C - 68,7 m22D - 89,0 m22E - 107,0 m2
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38,9 m²
Balkong

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

12,5 m²
Sov 1

2,0 m²
W -I-C

2,1 m²
Bod/vask

56,9 m²
Stue / Kjøkken6,4 m²

Entré

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2A og 3A

2A og 3A

........104,4 m²

........101,6 m²
.......... 2,8 m²
.........38,9 m²

  3 rom

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

5,5 m²
Bad

12,6 m²
Sov

12,6 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2B og 3B

2B og 3B

........49,8 m²

........49,8 m²
.......... - m²

.........12,6 m²
  2 rom

2A 2BEtasje 2
BRA         104,4 m2

P-ROM 101,6 m2

Balkong 38,9 m2

Etasje 2
BRA         49,8 m2

P-ROM 49,8 m2

Balkong 12,6 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

38,9 m²
Balkong

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

12,5 m²
Sov 1

2,0 m²
W -I-C

2,1 m²
Bod/vask

56,9 m²
Stue / Kjøkken6,4 m²

Entré

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2A og 3A

2A og 3A

........104,4 m²

........101,6 m²
.......... 2,8 m²
.........38,9 m²

  3 rom

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

5,5 m²
Bad

12,6 m²
Sov

12,6 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2B og 3B

2B og 3B

........49,8 m²

........49,8 m²
.......... - m²

.........12,6 m²
  2 rom

På den romslige balkongen på 
nesten 40 kvm kan du nyte sola 
omtrent hele dagen. Allrommet 
er stort nok til å kunne møblere 
på mange spennende måter, og 
det gir litt ekstra godfølelse når 
hovedsoverommet har eget bad 
og walk-in-closet. Dette er en 
leilighetstype det er lett å bli glad 
i, og som passer godt til mange 
ulike faser i livet.

Sol fra flere kanter

Den gode planløsningen gir 
mye plass for pengene. Med 
balkong på rundt 12 kvm  
i tillegg, oppleves 49,8 kvm 
som forbausende romslig.

Kompakt 
og praktisk 
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Fordelerskap

5,4 m²
Bad

4,7 m²
Bod

3,7 m²
Entré

4,6 m²
Gang 25,5 m²

Stue / Kjøkken

8,4 m²
Sov 2

12,7 m²
Sov 1

8,1 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2C og 3C

2C og 3C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²

...........8,1 m²
  3 rom

7,9 m²
Sov 6,1 m²

Bad

13,4 m²
Sov

5,7 m²
Gang

2,8 m²
Wc

3,4 m²
Bod / vask

6,1 m²
Entré

12,9 m²
Balkong

39,1 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2D og 3D

2D og 3D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²

.........12,9 m²
  3 rom

2C 2DEtasje 2
BRA         68,7 m2

P-ROM 63,4 m2

Balkong 8,1 m2

Etasje 2
BRA         89,0 m2

P-ROM 85,0 m2

Balkong 12,9 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

Fordelerskap

5,4 m²
Bad

4,7 m²
Bod

3,7 m²
Entré

4,6 m²
Gang 25,5 m²

Stue / Kjøkken

8,4 m²
Sov 2

12,7 m²
Sov 1

8,1 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2C og 3C

2C og 3C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²

...........8,1 m²
  3 rom

7,9 m²
Sov 6,1 m²

Bad

13,4 m²
Sov

5,7 m²
Gang

2,8 m²
Wc

3,4 m²
Bod / vask

6,1 m²
Entré

12,9 m²
Balkong

39,1 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2D og 3D

2D og 3D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²

.........12,9 m²
  3 rom

Både de to soverommene og entréen har godt med plass til 
garderober. Egen bod på neste 5 kvm gjør det også lett å plassere 
alt annet du ikke ønsker å ha stående framme hele tiden. Kjøkken- 
og stueløsningen har plass nok til de fleste anledningene, og 
balkongen er akkurat stor nok til å trives i solveggen.

God oppbevaringsplass

Fra de to soverommene  
er det utsikt til det frodige 
uteområdet. Fra den gode 
balkongen på 12,9 kvm kan 
du nyte sola fra midt på 
dagen og til sent på kveld. 
Stuen er åpen, lys, og lett 
å møblere. Eget gjestetoalett 
og separat vaskerom/bod er 
noe du fort vil sette pris på.

Gjennomgående 
og lys
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10,8 m²
Sov

5,6 m²
Entré

12,0 m²
Sov

51,9 m²
Stue / Kjøkken

4,9 m²
Bad 1

3,7 m²
Vask

4,1 m²
Bod

31,7 m²
Balkong

3,4 m²
W -I-C

4,8 m²
Bad 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2E og 3E

2E og 3E

........107,0 m²

........102,0 m²
.......... 5,0 m²
.........31,7 m²

  3 rom

2E Etasje 2
BRA         107,0 m2

P-ROM 102,0 m2

Balkong 31,7 m2

N

SV

Ø

10,8 m²
Sov

5,6 m²
Entré

12,0 m²
Sov

51,9 m²
Stue / Kjøkken

4,9 m²
Bad 1

3,7 m²
Vask

4,1 m²
Bod

31,7 m²
Balkong

3,4 m²
W -I-C

4,8 m²
Bad 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2E og 3E

2E og 3E

........107,0 m²

........102,0 m²
.......... 5,0 m²
.........31,7 m²

  3 rom

Den åpne stue-/kjøkkenløs-
ningen gir gode og spennende 
møbleringsmuligheter. Romslig 
terrasse som bretter seg rundt 
byggets vestre hjørne, gir sol det 
meste av dagen og helt til den 
forsvinner i havet. Stort walk-in-
closet, stor bod med vaskerom, 
to bad og to soverom gjør at 
leiligheten føles svært romslig.

Plass til det meste

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av 
soverom i leilighet 2E. 

3E og 1E kommer med 
samme planløsning.
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Her er vi på omtrent samme høyde 
som femte etasje i Forum Jæren. 
Leilighetstypene er like i 2. og 3. etasje. 
Det er fem leiligheter i 3. etasje med 
størrelse fra 49,8 til 107 kvm.

3. etasje

N

SV

Ø

N

W I-C

N

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna ar kitektum strax. Tölvuskrá:

1 : 100

900 -1.etg salgstegninger

1 : 100

900 -2.etg salgstegninger 3A - 104,4 m23B - 49,8 m23C - 68,7 m23D - 89,0 m23E - 107,0 m2
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38,9 m²
Balkong

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

12,5 m²
Sov 1

2,0 m²
W -I-C

2,1 m²
Bod/vask

56,9 m²
Stue / Kjøkken6,4 m²

Entré

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2A og 3A

2A og 3A

........104,4 m²

........101,6 m²
.......... 2,8 m²
.........38,9 m²

  3 rom

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

5,5 m²
Bad

12,6 m²
Sov

12,6 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2B og 3B

2B og 3B

........49,8 m²

........49,8 m²
.......... - m²

.........12,6 m²
  2 rom

3A 3BEtasje 3
BRA         104,4 m2

P-ROM 101,6 m2

Balkong 38,9 m2

Etasje 3
BRA         49,8 m2

P-ROM 49,8 m2

Balkong 12,6 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

38,9 m²
Balkong

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

12,5 m²
Sov 1

2,0 m²
W -I-C

2,1 m²
Bod/vask

56,9 m²
Stue / Kjøkken6,4 m²

Entré

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2A og 3A

2A og 3A

........104,4 m²

........101,6 m²
.......... 2,8 m²
.........38,9 m²

  3 rom

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

5,5 m²
Bad

12,6 m²
Sov

12,6 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2B og 3B

2B og 3B

........49,8 m²

........49,8 m²
.......... - m²

.........12,6 m²
  2 rom

På den romslige balkongen på 
nesten 40 kvm kan du nyte sola 
omtrent hele dagen. Allrommet 
er stort nok til å kunne møblere 
på mange spennende måter, og 
det gir litt ekstra godfølelse når 
hovedsoverommet har eget bad 
og walk-in-closet. Dette er en 
leilighetstype det er lett å bli glad 
i, og som passer godt til mange 
ulike faser i livet.

Sol fra flere kanter

Den gode planløsningen gir 
mye plass for pengene. Med 
balkong på rundt 12 kvm  
i tillegg, oppleves 49,8 kvm 
som forbausende romslig.

Kompakt 
og praktisk
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Fordelerskap

5,4 m²
Bad

4,7 m²
Bod

3,7 m²
Entré

4,6 m²
Gang 25,5 m²

Stue / Kjøkken

8,4 m²
Sov 2

12,7 m²
Sov 1

8,1 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2C og 3C

2C og 3C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²

...........8,1 m²
  3 rom

7,9 m²
Sov 6,1 m²

Bad

13,4 m²
Sov

5,7 m²
Gang

2,8 m²
Wc

3,4 m²
Bod / vask

6,1 m²
Entré

12,9 m²
Balkong

39,1 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2D og 3D

2D og 3D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²

.........12,9 m²
  3 rom

3C 3DEtasje 3
BRA         68,7 m2

P-ROM 63,4 m2

Balkong 8,1 m2

Etasje 3
BRA         89,0 m2

P-ROM 85,0 m2

Balkong 12,9 m2

N

SV

Ø N

SV

Ø

Fordelerskap

5,4 m²
Bad

4,7 m²
Bod

3,7 m²
Entré

4,6 m²
Gang 25,5 m²

Stue / Kjøkken

8,4 m²
Sov 2

12,7 m²
Sov 1

8,1 m²
Balkong

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2C og 3C

2C og 3C

.........68,7 m²

.........63,4 m²

.......... 5,3 m²

...........8,1 m²
  3 rom

7,9 m²
Sov 6,1 m²

Bad

13,4 m²
Sov

5,7 m²
Gang

2,8 m²
Wc

3,4 m²
Bod / vask

6,1 m²
Entré

12,9 m²
Balkong

39,1 m²
Stue / Kjøkken

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2D og 3D

2D og 3D

.........89,0 m²

.........85,0 m²

.......... 4,0 m²

.........12,9 m²
  3 rom

Både de to soverommene og entréen har godt med plass til 
garderober. Egen bod på nesten 5 kvm gjør det også lett å plassere 
alt annet du ikke ønsker å ha stående framme hele tiden. Kjøkken- 
og stueløsningen har plass nok til de fleste anledningene, og 
balkongen er akkurat stor nok til å trives i solveggen.

God oppbevaringsplass

Fra de to soverommene  
er det utsikt til det frodige 
uteområdet. Fra den gode 
balkongen på 12,9 kvm kan 
du nyte sola fra midt på 
dagen og til sent på kveld. 
Stuen er åpen, lys, og lett 
å møblere. Eget gjestetoalett 
og separat vaskerom/bod er 
noe du fort vil sette pris på.

Gjennomgående 
og lys

74 75



10,8 m²
Sov

5,6 m²
Entré

12,0 m²
Sov

51,9 m²
Stue / Kjøkken

4,9 m²
Bad 1

3,7 m²
Vask

4,1 m²
Bod

31,7 m²
Balkong

3,4 m²
W -I-C

4,8 m²
Bad 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2E og 3E

2E og 3E

........107,0 m²

........102,0 m²
.......... 5,0 m²
.........31,7 m²

  3 rom

3E Etasje 3
BRA         107,0 m2

P-ROM 102,0 m2

Balkong 31,7 m2

N

SV

Ø

10,8 m²
Sov

5,6 m²
Entré

12,0 m²
Sov

51,9 m²
Stue / Kjøkken

4,9 m²
Bad 1

3,7 m²
Vask

4,1 m²
Bod

31,7 m²
Balkong

3,4 m²
W -I-C

4,8 m²
Bad 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

2E og 3E

2E og 3E

........107,0 m²

........102,0 m²
.......... 5,0 m²
.........31,7 m²

  3 rom

Den åpne stue-/kjøkkenløs-
ningen gir gode og spennende 
møbleringsmuligheter. Romslig 
terrasse som bretter seg rundt 
byggets vestre hjørne, gir sol det 
meste av dagen og helt til den 
forsvinner i havet. Stort walk-in-
closet, stor bod med vaskerom, 
to bad og to soverom gjør at 
leiligheten føles svært romslig.

Plass til det meste

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Møbler vist her er 
ikke del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

3D-illustrasjon av leilighet 2E. 1E 
og 3E kommer med samme planløsning. 

Kjøkken i modellen Sand. 
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Storveies utsikt og frihetsfølelse. 
Toppleilighetene har massevis av 
uterom. Leilighet B har hele 171,2 
kvm balkong, mens A har 64,7 kvm 
uteplass. Leilighetene er på 116,9 
og 145,5 kvm.

4. etasje

N

SV

Ø

30,7 m²
Trapp

2,8 m²
Wc

3,4 m²
Bod/vask

Heis

3E
107,0 m 2

3D
89,0 m 2

3C
68,7 m 2 3B

49,8 m 2

3A
104,4 m 2

5,5 m²
Bad

4,6 m²
Entré

24,4 m²
Stue / Kjøkken

12,6 m²
Sov

31,5 m²
Svalgang

31,7 m²
Balkong

12,6 m²
Balkong

38,9 m²
Balkong

12,6 m²
Balkong

N

Fordelerskap

10,8 m²
Sov

5,6 m²
Entré 12,0 m²

Sov

51,9 m²
Stue / Kjøkken

4,1 m²
Bod

3,7 m²
Vask

4,9 m²
Bad 1

3,4 m²
W -I-C

4,8 m²
Bad 2

7,9 m²
Sov

6,1 m²
Bad 13,4 m²

Sov

6,1 m²
Entré

5,7 m²
Gang

39,1 m²
Stue / Kjøkken

4,7 m²
Bod

5,4 m²
Bad

4,6 m²
Gang

3,7 m²
Entré

25,5 m²
Stue / Kjøkken

8,4 m²
Sov 212,7 m²

Sov 1

56,9 m²
Stue / Kjøkken

6,4 m²
Entré

8,3 m²
Sov 2

6,3 m²
Bad 2

5,2 m²
Bad 1

2,0 m²
W -I-C

2,1 m²
Bod/vask

12,5 m²
Sov 1

8,3 m²
Balkong

N

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna ar kitektum strax. Tölvuskrá:

1 : 100

900 -3.etg salgstegninger

1 : 100

900 -4.etg salgstegninger

4A - 116,9 m24B - 145,5 m2
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42,9 m²
Stue

9,0 m²
Sov 2

5,2 m²
Bad

13,0 m²
Sov 1

13,7 m²
Entré

16,6 m²
Kjøkken

Takoverbygg

6,2 m²
Bad

64,7 m²
Terrasse

Sedum

2,3 m²
Bod/ vask

2,2 m²
W -I-C

4A
116,9 m 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

4A

4A

........116,9 m²

........114,1 m²
.......... 2,8 m²
.........64,7 m²

  3 rom

4A Etasje 4
BRA         116,9 m2

P-ROM 114,1 m2

Terrasse 64,7 m2

N

SV

Ø

42,9 m²
Stue

9,0 m²
Sov 2

5,2 m²
Bad

13,0 m²
Sov 1

13,7 m²
Entré

16,6 m²
Kjøkken

Takoverbygg

6,2 m²
Bad

64,7 m²
Terrasse

Sedum

2,3 m²
Bod/ vask

2,2 m²
W -I-C

4A
116,9 m 2

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM:
Balkong/Terrasse:
Rom:

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

Soleglad 10.02.2022

BB1

BB2

BB
3

4A

4A

........116,9 m²

........114,1 m²
.......... 2,8 m²
.........64,7 m²

  3 rom

Den romslige, toppleiligheten i bygges søndre ende, 
har kvalitetene du forventer av en toppleilighet. En 
suite bad og walk-in-closet i forbindelse med hoved- 
soverommet. To soverom, to bad, separat vaskerom/
bod og en romslig, lys stue/kjøkkenløsning med mange 
gode møbleringsmuligheter. Og uteplassen er heller 
ikke beskjeden. 64,7 kvm terrasse gir rikelig rom for 
å nyte sola og utsikten.

Topp standard
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7,4 m²
Bad 1

3,0 m²
Bod / vask

4,6 m²
Bad 2

7,6 m²
Sov 3

7,6 m²
Sov 2 16,3 m²

Sov 1

62,1 m²
Stue 5,0 m²

Gang

11,4 m²
Entré

13,6 m²
Kjøkken

171,2 m²
Terrasse

Sedum

Fordel.sk.

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM
Balkong/Terrasse:
Rom:

40 femti 10.02.2022.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

BB1

BB2

BB
3

4B

4B

........145,5 m²

........140,5 m²

........... 3,6 m²
....171,2 m²

  4 rom

4B Etasje 4
BRA         145,5 m2

P-ROM 140,5 m2

Terrasse 171,2 m2

N

SV

Ø

7,4 m²
Bad 1

3,0 m²
Bod / vask

4,6 m²
Bad 2

7,6 m²
Sov 3

7,6 m²
Sov 2 16,3 m²

Sov 1

62,1 m²
Stue 5,0 m²

Gang

11,4 m²
Entré

13,6 m²
Kjøkken

171,2 m²
Terrasse

Sedum

Fordel.sk.

Areal
Leilighet BRA:
P -ROM:
S -ROM
Balkong/Terrasse:
Rom:

40 femti 10.02.2022.

For kjøkkeninnredning og baderomsinnredning henvises det til egne tegninger. Øvrig møblering og garderobeskap er bare vist so m illustrasjon, og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i leveranse. 
For øvrig vises det til beskrivelse og romskjema. Oppgitt BRA -areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved bygging kan det frekomme mindre justeringer på dette. 
Hele eller deler av rom kan bli levert med nedsenket himling/inkassinger for tekniske installasjoner og/eller utførelsen av b yggtekniske detaljer. Det kan også bli nødvendig med ytterligere vertikale innkassinger/sjakter for 
tekniske installasjoner. Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. Tegning viser netto areal.

BB1

BB2

BB
3

4B

4B

........145,5 m²

........140,5 m²

........... 3,6 m²
....171,2 m²

  4 rom

171,2 kvm terrasse i tillegg til en leilighet på 
145,5 kvm burde være nok plass til å føle seg 
fri. En suite bad og walk-in-closet i forbindelse 
med hovedsoverommet. Tre soverom, to bad, 
stor kjøkken-/stueløsning med fleksible møblerings- 
løsninger. Og tar du med den flotte utsikten på 
toppen av det hele, er dette en drømmeleilighet.

Romslig og rålekkert
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Med kort avstand til sentrum, dagligvarebutikk 
på bakkeplan, gode gang- og sykkelstier og buss- 
holdeplass rett utenfor, er det slett ikke sikkert du 
trenger bil i hverdagen.  

Parkering, sportsbod 
og dekkhotell
I parkeringsanlegget i kjelleren står bilen trygt og 
varmt innomhus. Parkeringsanlegget er vegg i vegg 
med sportsbodene. Her får du plass til sportsutstyr 
og annet du ikke vil ha i leiligheten, og for å redusere 
plassbehovet anbefaler vi å ha bildekkene på dekk-
hotell hos Dekkstra i nabobygget.
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Hvorfor kjøpe ny bolig?
I forhold til å kjøpe brukt er det mange fordeler ved heller å 
kjøpe ny bolig. Her er noe av det som gjør det smart å velge nytt.

• Fast pris
Prisen du får oppgitt i salgsmateriellet er den du skal betale. Det er ingen 
budrunder eller andre ting som kan påvirke prisen. Du får oversikt og forutsigbarhet 
med tanke på boutgiftene, og du får et trygt og godt grunnlag for å snakke med 
banken om dine lånebehov.

• Garanti
Når du kjøper ny bolig, har du fem års reklamasjonsrett. Det gjør at du slipper 
uforutsette kostnader. Utbygger er forpliktet til å sørge for at boligen holder de 
standardene og kvalitetene som er beskrevet i salgspapirene.

• Lave omkostninger
Du betaler kun 2,5 %  av tomteverdien i dokumentavgift når du kjøper ny bolig. 
Det sparer deg for ubehagelige overraskelser. Kjøper du brukt, legges hele 
kjøpesummen til grunn for beregning av dokumentavgift. 

• Dine valg
Du kan påvirke hvordan boligen din skal se ut. Velg det kjøkkenet du liker, den 
vasken du alltid har ønsket deg, eller gulvet som passer best med resten av møblene 
dine. Her har du muligheten til å skape drømmeboligen. 

• Spar strøm
Moderne boliger har god isolasjonsverdi og gjerne oppvarmingsløsninger som gjør 
at strømkostnadene ofte er vesentlig lavere enn i brukte boliger. Det er verdifullt 
å tenke på når du skal kjøpe. 
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Romskjema

ROM GULV VEGG ELEKTRO HIMLING SANITÆR VENTILASJON ANNET

ENTRE/GANG 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet gipsflate. 
Farge 0502-Y, Eggehvit

Takpunkt ihht NEK med bryter
Stikkontakter ihht NEK

Nedsenket gipshimling.
Sparklet og malt gips fl.
Farge 0502-Y Eggehvit 

  Røykvarsler i henhold til krav
Garderobe skap leveres ikke

KJØKKEN 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet og malt betong- eller 
gipsflate. Farge 0502-Y Eggehvit

Stikkontakter ved tak m/bryter. Doble stikkontakter ved gulv. 
1 stikkontakt for ventilator. 2 stikkontakter for platetopp og komfyr. 
1 dobbel stikkontakt for kjøleskap. 1 stikkontakt for oppvaskmaskin. 
1 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk. Spotter u/overskap

Sparklet og malt betong med 
synlige betongelementskjøter
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Ett-greps benkebatteri svingbart med 
høy tut. Kran for oppvaskmaskin
Waterstop

Hvit Slimline kjøkken hette med 
lys. Balansert ventilasjon med   
varmegjenvinning

Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m 
i henhold til egen tegning
Demping på skuffer og skap
Klargjort for innebygde hvitevarer
Frittstående kjøleskap

STUE 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet og malt betong- eller 
gipsflate. Farge 0502-Y Eggehvit

Stikkontakter ved tak m/bryter. Doble stikkontakter ved gulv
6er stikk for TV.  Svarapparat Porttelefon

Sparklet og malt betong med 
synlige betongelementskjøter
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Viftekonvektor på gulv Balansert ventilasjon  
med varmegjenvinning

BAD
Fliser 20 x 20 cm grå 
gulvflis. Nedsenket 
område i dusj.

Fliser 20 x 40 cm hvit på vegg
Takpunkt med bryter. 1 lyspunkt for baderomsmøbel
Stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. 1 stikkkontakt 
ved vask. Elektriske varmekabler i gulv m/termostat

Nedsenket gipshimling.
Sparklet og malt gips
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Ett-greps servantbatteri. Dusjhjørne 
m/herdet glass (Nisjedører) Vegghengt 
toalett. Sluk. VVS skap

Avtrekksventil Baderomsmøbler i henhold til 
egen tegning. Inkl. lyslist og speil

WC
Fliser 20 x 20 cm grå  
gulvflis med sokkelflis
område i dusj.

Sparklet og malt betong- eller  
gipsflate. Farge 0502-Y, Eggehvit

Takpunkt med bryter. Elektriske varmekabler i gulv 
m/termostat. 1 stikkkontakt ved vask

Nedsenket gipshimling.
Sparklet og malt gips 
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Vegghengt toalett.
Ett-greps servantbatteri Avtrekksventil 40 cm vask med underskap

Speil

SOVEROM 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet og malt betong- eller 
gipsflate. Farge 0502-Y Eggehvit

1 stikkontakt v/tak m/bryter
Doble stikkontakter ved gulv

Sparklet og malt betong med 
synlige betongelementskjøter
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Tilluftsventil Garderobe skap leveres ikke

BOD 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet og malt betong- eller 
gipsflate. Farge 0502-Y Eggehvit

1 takpunkt ink armatur med bryter. Doble stikkontakter ved gulv
1 stikkontakt for ventilasjonsaggregat. EL-skap

Nedsenket gipshimling.. Sparklet  
og malt gips. Farge 0502-Y, Eggehvit Håndslukkeapparat 6 kg ABC pulver Ventilasjonsaggregat Avtrekks-

ventil. Beslag over aggregat Leveres uten innredning

VASK
Fliser 20 x 20 cm grå  
gulvflis med sokkelflis Sparklet og malt betong- eller  

gipsflate. Farge 0502-Y, Eggehvit

Takpunkt med bryter. Doble stikkontakter ved gulv. 
1 stikkontakt for vaskemaskin. 1 stikkontakt for tørketrommel
(NB Kondenstørketrommel)

Nedsenket gipshimling
Sparklet og malt gips
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Sluk. Vanntilførsel og avløp for 
vaskemaskin Avtrekksventil Leveres uten innredning

WIC 13 mm eik parkett
3 stavs, matt lakk

Sparklet og malt betong- eller 
gipsflate. Farge 0502-Y Eggehvit

1 stikkontakt v/tak m/bryter
Doble stikkontakter ved gulv

Sparklet og malt betong med 
synlige betongelementskjøter
Farge 0502-Y, Eggehvit 

Avtrekkssventil Garderobe skap leveres ikke

TERRASSE/
BALKONG

Betong Fasademateriell Lyspunkt m/fotocelle og armatur
1stk dobbel utvendig stikkontakt

Gesims med spilerekkverk med 
rekkverkstolper og håndløper

Se plantegninger for hvilke rom som gjelder for de enkelte leilighetene.
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Leveransebeskrivelse

OPPVARMING
Prosjektet baserer seg på vannbåren varme  
fra egen energi sentral med varmepumpe og
el-kjel som spisslast. Viftekonvektor i stue og  
elektriske varmekabler i bad og wc gulv som
varmekilde i leilighet. Beboerne må evt. selv 
besørge elektrisk suppleringsvarme på 
soverom.

VARMT TAPPEVANN
Basert på vannbåren varme  
fra egen energisentral.

ENERGISKAP/ VVS SKAP
Plasseres i forbindelse med bod  
eller over toalett på bad.

VENTILASJON
Balansert ventilasjonsanlegg med EL basert 
varmegjenvinning, plassert i bod i leilighet.

ELEKTRO
EL-skap plasseres fortrinnsvis i forbindelse  
med gang eller i bod. Det legges opp til eget
strømabonnement med egen strømmåler plassert 
i etasje fordeling i fellesgang. Avklares med Lyse. 
Det fremlegges blåserør for fiber og telekabel til 
hver leilighet i EL-skap forberedt for tilknytning 
til bredbånd.

PORTTELEFON
Leilighetene leveres med 
porttelefonanlegg basert på audio.

KABEL-TV
Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet. Via 
denne, vil det bli levert en standard TVpakke.
Etableringsavgift faktureres sameiet. Beboerne 

kan i tillegg selv velge andre TVpakker.
Abonnementsavgifter betales av den enkelte, 
etter leverandørens satser.

BREDBÅND - TELEFON
Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet.
For spesifisering av uttak, se romskjema som 
du får av megler. Abonnementsavgifter for disse 
tjenestene betales av den enkelte, etter lever-
andørens satser.

RØYKVARSLING
Det leveres røykvarsling i henhold til krav.

YTTERDØR
Slett malt dør. Farge etter arkitektens valg. 
Standard vrider/beslag i forkrommet matt
utførelse eller tilsvarende. Alle leiligheter merkes 
med H0 nummer på eller ved ytterdør.

INNERDØRER
Slette hvite dørblad med vrider i forkrommet 
matt utførelse eller tilsvarende.

VINDUER
Leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk 
i farge innvendig S 0502-Y Bomull
Utvendig farge etter arkitektens valg.

UTVENDIG REKKVERK
Spilerekkverk på balkonger med galvanisert/ 
pulverlakkert stendere og håndløper.

LISTVERK
Alle lister leveres hvitmalte med vokset spikerhull. 
Noe fargeforskjell kan forekomme

FARGEVALG INNVENDIG
Alle vegger og tak innvendig leveres  
i farge 0502-Y Eggehvit.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning i henhold til egen tegning. 
Kjøkken leveres med overflate etter romskjema 
med grep i stål. Laminat benkeplate. Det må 
skjæres ut for komfyrtopp. Demping på skuffer 
og skap. Alternative utførelser i fronter tilbys. 
Lekkasjesikring for oppvaskmaskin leveres ikke 
som stander på oppvaskmaskin

BAD
Baderomsmøbler i henhold til egen tegning.

TØRKETROMMEL
Kun kondenstørketrommel kan benyttes.

GARDEROBE
Garderobeskap som vist på  
plantegning leveres ikke.

INNVENDIG BOD
Det leveres ingen innredning i bod utover 
tekniske installasjoner beskrevet i romskjema.

SPORTSBOD
Hver enkelt leilighet skal ha ca. 5 m2 sportsbod 
plassert i u. etg. Bod er låsbar og uten
innredning. Sportsbod er tiltenkt oppbevaring 
av sportsutstyr, bilhjul osv. Ikke klær bøker og 
lignende. Forbehold om at bod kan flyttes internt 
i prosjektet.

ENDRINGSMULIGHETER
Kjøperne blir innkalt til kundebehandling  
hos de aktuelle fagene.

PARKERING
Parkeringsplass på nærmere anvist sted. 
Forbehold om flytting av parkeringsplass.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om endringer av  
leveransen, som følge av påkrevde endringer  
i prosjekteringsfasen. Møbler, hvitevarer  
(inkl. kjøleskap) og andre elementer som  
ikke er benevnt i romskjemaet, inngår ikke  
i leveransen. Hele eller deler av rom kan bli  
levert med nedsenket himling/innkassing  
for tekniske installasjoner. Det kan også bli  
nødvendig med ytterligere vertikal/horisontal 
innkassing/sjakter for tekniske installasjoner. 
Plassering av tekniske installasjoner vist på  
tegning kan bli endret under detaljprosjekteringen. 
Utforming av fasadene er ikke endelig fastsatt. 
Utvendige og innvendige 3D-illustrasjoner er ikke
bindende. Riss i overgang vegg tak og mellom 
hulldekker som følge av setninger i konstruksjon 
utbedres ikke etter overtagelse. Utvendig kondens 
på vinduer kan forekomme pga. u-verdi krav  
i teknisk forskrift.
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Pålitelighet og handlekraft!

92

Soleglad selges av  
EiendomsMegler 1 
Jærmegleren.

Siv M. Jåtten Westergård
Eiendomsmegler   MNEF
Tlf. 977 46 629
siv.jatten@em1sr.no

Randi Tveit
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 952 90 691
randi.tveit@em1sr.noMasiv er en av Rogalands største og mest anerkjente totalentreprenører. 

Vi er ledende på oppføring av næringsbygg til alle formål, og store på 
elementbygg med prefabrikkerte løsninger for boligmarkedet. Med 
vår unike kjennskap til det lokale markedet kan vi alltid tilby de beste 
byggeløsningene til markedsledende priser.
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FORBEHOLD: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment 
å gi inntrykk av ferdig bebyggelse og utsikt, 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.

IDE OG DESIGN: Glødefisk
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Klar for mer sol? Sjekk nettsiden soleglad.no eller kontakt 
EiendomsMegler 1 Jærmegleren på telefon 977 46 629.
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