
Tre attraktive boliger like ved Høgsfjorden

HERLIGE 
HØLE

KS6



En enebolig og en tomannsbolig. 
De tre boligene ligger perfekt plassert – 

kort vei til butikk, skole, barnehage og idrettsanlegg. 
Landlig og nær sjøen. 

Dette er et godt sted å bo. Her vil dere trives.  

HERLIGE 
HØLE
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HØLE ER DET PERFEKTE STEDET 
NÅR DU IKKE VIL BO I BY

Her har du godt med plass rundt deg. 
Samtidig er det ikke mer enn 20-25 minutter 
til byen når du trenger den. 

«Alt» skjer i skjæringspunktet mellom skolen, 
barnehagen, samfunnshuset og butikken.  
Og dere kan bo midt mellom alt. 

Like ved boligene finner du den  
nyoppussede skolen for 1. – 10. klasse.  
Skolen bruker nærområdene aktivt og skaper 
kjekke læringsområder. Blant annet har skolen 
sin egen brygge hvor de har undervisning, 
fisker og så videre. Like ved skolen ligger en  
ny barnehage med god plass. 

I skolens bygninger finner du dessuten et 
døgnåpent bibliotek. Du får eget nøkkelkort og 
kan hente ut nye bøker når det måtte passe. 

Aktiv fritid
Fra boligene er det kort vei til båthavnen hvor 
det er gode muligheter til å få plass dersom du 
er glad i sjølivet. Kanskje foretrekker du å fiske 
fra et nes? 

Høle har et ivrig idrettslag. Kanskje spesielt 
innen fotball. Her finner du også et aktivt 
speiderlag og fritidsklubben Idun som blant 
annet arrangerer den årlige fiskefestivalen om 
sommeren. Høle er et ideelt sted dersom man 
er hesteinteressert, og det finnes muligheter 
for stallplass. 

Samfunnshuset er under oppussing, og her 
blir det egne selskapslokaler som kan leies til 
private fester og arrangement. 

Et trygt og godt sted hvor alle kjenner alle
Høle er et sted hvor mange flytter tilbake til. 
Det er gode muligheter for å bli kjent med 
folk ved å engasjere seg i de mange lokale 
organisasjonene.

Dette er et moderne samfunn hvor du har  
alt – også god fiberdekning og godt vann. Nylig 
ble Høle koblet til vannforsyningen fra IVAR. 

Dessuten er dette et sted hvor du får mye for 
pengene dine. Og det er aldri feil. 
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Her har du kort vei til butikk, skole, 
barnehage og idrettsanlegg. Rett og slett 

en super beliggenhet. 

3 NYE BOLIGER
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HØLE I ENDRING

Området som skal bygges ut, er en del av en 
større reguleringsplan for Høle. Det betyr at 
området blir oppgradert når det gjelder gater 
og adkomst mm. Det blir likevel ikke mer enn 
8 nye boliger på dette delfeltet. 

SELESVIGA LAUVIKABALSTØ

3 NYE BOLIGER

COOP

508

13

13
13

13

SKOLE

IDRETTSANLEGGKIRKE

BARNEHAGE

ÅDNØY

HØLE
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GOD ARKITEKTUR SKILLER 
SEG UT OG PASSER INN

Boligene har et moderne arkitektonisk uttrykk. 
Samtidig passer de inn i forhold til landskapet og det 
eksisterende miljøet. Spennende og inviterende. 

EN ENEBOLIG OG EN TOM
ANNSBOLIG

EN ENEBOLIG – TO VERTIKALDELTE BOLIGER

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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ENEBOLIG

ENEBOLIG

Enebolig med smart planløsning. Her får du carport med 
direkte inngang til  både hovedinngang og vaskerom. Stue og 
kjøkken i første etasje er på hele 49 m2 og har utgang til stor 
terrasse. I andre etasje er det tre soverom, bad og loftstue.

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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ENEBOLIG

ENEBOLIG

Eneboligen har en stor og flott stue- og kjøkkenløsning som 
ligger i en vinkel. På denne måten blir kjøkkenet liggende litt skjermet.
Fra stuen har du også direkte utgang til terrasse og hage.

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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TOM
ANNSBOLIG

TO VERTIKALDELTE BOLIGER

I disse tomannsboligene er alle soverommene plassert i første etasje. Her er det carport med både  
hovedinngang og bi-inngang til vaskerom. I andre etasje er det en åpen stue- og kjøkkenløsning på 66 m2. 
Her er det nydelig utsikt ut over sjøen og utgang til stor takterrasse som ligger over carporten.

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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TOM
ANNSBOLIG

TO VERTIKALDELTE BOLIGER

Innholdsrike tomannsboliger. I andre etasje blir det 
fantastisk å oppholde seg. Høyt under taket, flott utsikt og 
en stor takterrasse med direkte utgang fra stuen.

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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DERE ER MED OG 
SKAPER BOMILJØET

Hus er hus. Det er mennesker som 
skaper gode bomiljø.

Boligene kan være med og legge til rette 
for et godt liv. Både innvendig og utvendig. 
Nå er det din og familiens tur til å bli med 
på å skape et godt lokalsamfunn.
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AVSTANDSOVERSIKT

TRANSPORT
Stavanger lufthavn Sola  38,0 km
Sandnes togstasjon  28,0 km
Lauvik ferjekai 2,5 km

SKOLER OG BARNEHAGER
Høle barnehage (40 barn, 0-6 år) 0,2 km
Høle barne- og ungdomsskole (130 elever, 1.–10. klasse) 0,1 km
Vågen videregående skole 22,3 km
Gand videregående skole 23,8 km

DAGLIGVARE
Coop marked Høle 0,2 km
Post i butikk 0,2 km

SPORT
Høle stadion 0,1 km

ANNET
Tengesdalsvatnet 4,0 km

KORTE AVSTANDER –
ENKEL HVERDAG

På Høle er det kort vei til det 
du trenger i hverdagen: skole, 
barnehage og butikk. 

NORD

NABOLAGET

NABOLAGET

TOMT 1
360 m2

TOMT 2
250 m2

TOMT 3
290 m2

Sportsbod

Sportsbod

Sportsbod

Carport

Carport

Carport

Parkering

Parkering

Parkering

Enebolig
124,4 m2

Del av 
tomanns-
bolig
131,3 m2 Del av 

tomanns-
bolig
131,3 m2

HØLE LAUVIK

FORSAND

OANES

ÅDNØY

508

13
13

13

Side 22  |  HØLE HØLE  |  Side 23 



TOMT 1 – 360 M2 1. ETASJE
BRA 62,2 M2

2. ETASJE
BRA 62,2 M2

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BRA 124,4 M2

P-ROM: 121,7 M2

1. ETASJE 2. ETASJE

NORD

5,0 m2
Sportsbod

Carport

44,9 m2
Kjøkken/stue

5,0 m2
vask/bod

Bod 
u/trapp 3,3 m2

WC/dusj

3,4 m2
Gang

Avfall

Bi-inngang/

Lystransmisjon beregnet med LT= 0,7

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG

12,1 m2
Sov 1

9,5 m2
Sov 2

8,9 m2
Sov 3

6,1 m2
Bad19,0 m2

Loftstue

3,5 m2
Gang

5x
10

 F

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelderRev, DatoKontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,03

2018ccc

75/501 ENEBOLIG

PLAN 1 ETASJE

Format A3

Arealberegninger
i hht, NS 3940

Bruksareal i m2

Pr, etasje Utv, 
bod/garasje

Bruksareal i m2

Pr, etasje

1,ETG 62,2 m2
2,ETG 62,2 m2
SUM 124,4 m2

PLAN 1 ETASJE

PLAN 2 ETASJE

Salgstegning

BOLIG 1

5,0 m2
Sportsbod

Carport

44,9 m2
Kjøkken/stue

5,0 m2
vask/bod

Bod 
u/trapp 3,3 m2

WC/dusj

3,4 m2
Gang

Avfall

Bi-inngang/

Lystransmisjon beregnet med LT= 0,7

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG

12,1 m2
Sov 1

9,5 m2
Sov 2

8,9 m2
Sov 3

6,1 m2
Bad19,0 m2

Loftstue

3,5 m2
Gang

5x
10

 F

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelderRev, DatoKontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,03

2018ccc

75/501 ENEBOLIG

PLAN 1 ETASJE

Format A3

Arealberegninger
i hht, NS 3940

Bruksareal i m2

Pr, etasje Utv, 
bod/garasje

Bruksareal i m2

Pr, etasje

1,ETG 62,2 m2
2,ETG 62,2 m2
SUM 124,4 m2

PLAN 1 ETASJE

PLAN 2 ETASJE

Salgstegning

BOLIG 1
VESTVENDT ENEBOLIG MED STIL 
OG PRAKTISKE LØSNINGER

Flott enebolig med en hensiktsmessig og logisk 
planløsning. Blant annet finner du en romslig og 
stor kjøkken- og stueløsning i 1. etasje og praktisk 
bi-inngang/vaskerom direkte fra carporten.

• Stor stue-/kjøkkenløsning
• Stor terrasse
• 3 soverom
• Loftstue
• Toalett i første etasje
• Toalett og bad i andre etasje
• Praktisk bi-inngang fra carport 
 inn til vaskerom/bod
• Carport og sportsbod

Enebolig – 124,4 m2

TOMT
2

TOMT 
1

TOMT
3
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TOMT 2 – 250 M2 1. ETASJE
BRA 64,4 M2

2. ETASJE
BRA 66,9 M2

TOMT
2

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BRA 131,3 M2

P-ROM: 127,6 M2

66,0 m2
Stue/kjøkken

MØN
T

MØN
T

Terrasse 
26 m2

Terrasse 
26 m2

ILD

ILD

66,0 m2
Stue/kjøkken

PLAN 2 ETASJE

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelder otaD,veR Kontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,04

2018ccc

75/501 Vert,enebolig

PLAN 2 ETASJE

Format A3

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG NB! Vridere (dører, vinduer etc,) plasseres mellom 0,8 – 1,2 m i fra gulv,

Salgstegning

BOLIG 2 OG 3DE ENEGGEDE TVILLINGENE – 
TOMANNSBOLIG MED SJØUTSIKT

Tomt 2. Stor og svært innholdsrik bolig.  

• 3 soverom i første etasje
• TV-stue
• Bi-inngang til vaskerom/bod
• Bad
• Stor stue-/kjøkkenløsning 
 i andre etasje – på hele 66 m2

• Stor takterrasse over carport 
• Carport og sportsbod

Tomannsbolig – 131,3 m2

1. ETASJE 2. ETASJE

5,0 m2
Sportsbod

5,0 m2
Sportsbod

Carport

Carport

8,3 m2
TV–stue

7,0 m2
Sov 2

5,1 m2
Bi-inngang/vask/bod

5,0 m2
Bad

Bod 
u/trapp

8,2 m2
Sov 3

Avfall

Avfall

7,0 m2
Sov 2

11,1 m2
Sov 1

5,1 m2
Bi-inngang/vask/bod

5,0 m2
Bad

8,2 m2
Sov 3

8,3 m2
TV–stue

11,3 m2
Gang

11,3 m2
Gang

11,1 m2
Sov 1

Lystransmisjon beregnet med LT= 0,7

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelderRev, DatoKontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,03

2018ccc

75/501 Vert,enebolig

PLAN 1 ETASJE

Format A3

Arealberegninger
i hht, NS 3940

Bruksareal i m2

Pr, etasje Utv, 
bod/garasje

Bruksareal i m2

Pr, etasje

1,ETG 64,4 m2
1,ETG 66,9 m2
SUM 131,3 m2

SalgstegningPLAN 1 ETASJE

BOLIG 2 OG 3

NORD

TOMT 
1

TOMT
3
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TOMT 3 – 290 M2 1. ETASJE
BRA 64,4 M2

2. ETASJE
BRA 66,9 M2

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BRA 131,3 M2

P-ROM: 127,6 M2

66,0 m2
Stue/kjøkken

MØN
T

MØN
T

Terrasse 
26 m2

Terrasse 
26 m2

ILD

ILD

66,0 m2
Stue/kjøkken

PLAN 2 ETASJE

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelder otaD,veR Kontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,04

2018ccc

75/501 Vert,enebolig

PLAN 2 ETASJE

Format A3

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG NB! Vridere (dører, vinduer etc,) plasseres mellom 0,8 – 1,2 m i fra gulv,

Salgstegning

BOLIG 2 OG 3
DE ENEGGEDE TVILLINGENE – 
TOMANNSBOLIG MED SJØUTSIKT

Tomt 3. Stor og svært innholdsrik bolig.  

• 3 soverom i første etasje
• TV-stue
• Bi-inngang til vaskerom/bod
• Bad
• Stor stue-/kjøkkenløsning 
 i andre etasje – på hele 66 m2

• Stor takterrasse over carport 
• Carport og sportsbod

5,0 m2
Sportsbod

5,0 m2
Sportsbod

Carport

Carport

8,3 m2
TV–stue

7,0 m2
Sov 2

5,1 m2
Bi-inngang/vask/bod

5,0 m2
Bad

Bod 
u/trapp

8,2 m2
Sov 3

Avfall

Avfall

7,0 m2
Sov 2

11,1 m2
Sov 1

5,1 m2
Bi-inngang/vask/bod

5,0 m2
Bad

8,2 m2
Sov 3

8,3 m2
TV–stue

11,3 m2
Gang

11,3 m2
Gang

11,1 m2
Sov 1

Lystransmisjon beregnet med LT= 0,7

=
Bærevegg
Drager
Synlig drager
Sikkerhetsglass

=
=
=
=

= Rømningsvei
B
D
SD
SG

Tiltakshaver:

Byggeplass:

Kommune:

Målestokk Tegn

Trac

Dato

Dato

Sak

Tegn nr

Prosj nr
©Tegningen er beskyttet iht lov om opphavsrett

Revisjonen gjelderRev, DatoKontr,Utført

1 : 100
Kruse Smith Boligutvikling
Høle KS6

Sandnes

TT 16,09,2019

01,03

2018ccc

75/501 Vert,enebolig

PLAN 1 ETASJE

Format A3

Arealberegninger
i hht, NS 3940

Bruksareal i m2

Pr, etasje Utv, 
bod/garasje

Bruksareal i m2

Pr, etasje

1,ETG 64,4 m2
1,ETG 66,9 m2
SUM 131,3 m2

SalgstegningPLAN 1 ETASJE

BOLIG 2 OG 3 Tomannsbolig – 131,3 m2

1. ETASJE 2. ETASJE

NORD

TOMT
2

TOMT 
1

TOMT
3
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Boligene kommer med kvalitetskjøkken fra Norema. Du kan velge mellom tre forskjellige fronter på 
kjøkkeninnredningen – uten tillegg i pris. Se nøye på bildene og vurder hva som passer deg og dere best. 
Hvilken stil ønsker du? Bildene på disse sidene er kun ment som illustrasjonsbilder.

Norema Kvadrat, lys alm

Norema Pluss, mørk grå

Norema Aspekt, hvit

KJØKKEN

KJØKKEN

FRONTENE ER KJØKKENETS ANSIKT

Side 30  |  HØLE HØLE  |  Side 31 



 

ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ANNET

Gang m/trapperom,  
1. etasje

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.  

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm.

WC/dusj, 1. etasje Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
Varme i gulv.

Håndvask med ettgreps  
servantbatteri. Vegghengt toalett.

Evt. dusjvegger, termostatbatteri 
og dusjgarnityr samt fliser på gulv 
og i dusjnisje er tilvalg. 

Kjøkken/stue, 1. etasje Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
1 stk. panelovn.

Ettgreps blandebatteri. 
Opplegg for oppvaskmaskin,  
eks. tilkobling. 

Kjøkkeninnredning, iht. egen 
tegning og beskrivelse.

Bod under trapp, 1. etasje Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk. 

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm.

Bi-inngang/vask/bod,  
1. etasje

Fliser m/sokkelflis. Farge:  
mørk grå. (Velg mellom fem farger 
på flisene.) 

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm.

Utv. sportsbod Uisolert støpt gulv. Uisolert.  Uisolert. Iht. norm.

Carport Grus. Uisolert, gipsplater. Iht. norm.

Soverom 1, 2 og 3  
i 2. etasje 

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk. 

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 1 meter garderobeskap 
pr. sengeplass. 

Loftstue, 2. etasje Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y. 

Iht. norm. 
1 stk. panelovn.

Bad, 2. etasje Fliser m/sokkelflis.  
Farge: mørk grå. 
Nedsenket i dusjnisje. 
(Velg mellom fem farger  
på flisene.)

Fliser i dusjnisje, farge mørk grå. 
(Velg mellom fem farger på fliser.) 
Gipsplater, finstruktur  
glassfiberstrie malt 2 strøk med 
våtromsmaling, kode NCS 0502Y. 

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
Varme i gulv.

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjvegger, termostatbatteri og 
dusjgarnityr. 
Vegghengt toalett.

Baderomsinnredning iht. egen 
tegning og beskrivelse.

GENERELLE OPPLYSNINGER
HØLE KS6 – ENEBOLIG 

ROM
SKJEM

A

ROM
SKJEM

A

10. september 2019
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GENERELLE OPPLYSNINGER
HØLE KS6 – ENEBOLIG 

Vinduer: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.
 
Terrassedør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.
 
Hoveddør/bi-inngangsdør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.
 Hoveddør leveres slett med glass. 
 
Boddør: Boddør leveres slett u/glass.
  
Innvendig trapp: Trapp leveres med hvitmalt vange og håndrekker, hvitpigmenterte eiketrinn med matt lakk og stålspiler. Tette stusstrinn.
 
Innvendige dører:  Slett overflate og malt fra fabrikk i farge hvit, NCS S0502Y. Dørvrider i børstet stål.
 
Listverk: Fot-, dør- og vinduslister leveres malte fra fabrikk i fargekode hvit, NCS S0502Y. Listverk stiftes og vil ha synlige spikerhull.  
 Overgang mellom vegg og tak fuges og males og leveres uten taklister.
 
Elektrisk: Leveranse iht. NEK. På inngangssiden vil hver bolig få plassert et utvendig skap for tilknytning av el-nett og e-kom-nett.  
 Det leveres 2 stk. kat.6 (data-/tv-punkt). Det leveres trekkerør for evt. fremtidig lading av el-bil.
 
Belysning: Det leveres 2 stk. utelamper pr. bolig. Det er ikke medtatt innvendig belysning.
 
Telematikk: Boligene leveres tilrettelagt for bredbåndstilkobling. Den enkelte boligkjøper må selv abonnere på tv-kanaler, internett og  
 telefoni gjennom bredbåndnettet.
 
Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøkkenavtrekksvifte over komfyr, type slimline.
 
Oppvarming: Det leveres 2 stk. panelovner. Det leveres el. varmekabler i gulv iht. romskjema. Det leveres stålpipe over tak med gjennomføring  
 i tak-konstruksjon for mulig senere tilkobling til innvendig stålpipe og evt. vedovn/peis.

Fasademateriell: Iht. tegning leveres stående 148 mm dobbelfalset kledning m/spor, royalbehandlet i farge Grå RG25. Søyle og spiler i carport  
 leveres royalbehandlet i farge Natur RO.0. Kuttflater på kledning flikkes ikke. 

Terrasse:  Terrasse leveres med trykkimpregnerte terrassebord 28x120 mm i henhold til tegning.
 
Yttertak: Takstein dobbelkrummet, svart eller mørk grå.

Takrenner og nedløp: Aluminium natur.

Brannsikring: Røykvarslere og brannslukningsapparat iht. krav. 
 
Utearealer: Gårdsrom leveres gruslagt. Øvrige hagearealer leveres grovplanert med stedlige masser. 
 Lekeplasser og andre felles oppholdsarealer blir opparbeidet etter gjeldende tekniske planer. 

Søppelhåndtering: Søppeldunker plasseres på egen grunn. 
 
Parkering: Parkering i carport på egen tomt.
 
Øvrig: Nummerskilt og postkasse leveres. 

Leveransen er i henhold til TEK 17.

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i overflater ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt 
at evt. sprekker i materialoverganger ikke kan forlanges utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
 
Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktige bestanddeler og funksjoner. 

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle stand-
arden.  
 
Kruse Smith Boligutvikling AS (KSB) kan skifte leverandør, materiell eller utstyr til noe tilsvarende, når dette ikke forringer kvaliteten eller 
standarden. KSB er forpliktet til å informere forbruker hvis så skulle skje. 

Innvendig takhøyde vil kunne avvike noe i forhold til mål på tegning, men vil være innenfor bestemmelsene i teknisk forskrift.
I forbindelse med tekniske installasjoner kan det forekomme nedforinger og innkassinger.

Det vil bli mulighet for individuelle løsninger/tilvalg, se egen tilvalgsliste. Dette utføres i en kundebehandlerperiode før oppstart av 
boligen. Benkeplater til kjøkken i granitt, stein eller lignende, og hvitevarer er ikke en del av KSB sin leveranse og er heller ikke en del av 
tilvalgene til KSB.

10. september 2019

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER

Enebolig – tomt 1 – 124,4 m2

Illustrasjonene har noen oppgraderinger. Se romskjema for standardleveranse.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ANNET

Gang m/trapp,  
1. etasje

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.  

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm.

Bad, 1. etasje Fliser m/sokkelflis. Farge: mørk 
grå. Nedsenket i dusjnisje.  
(Velg mellom fem farger på 
flisene.)

Fliser i dusjnisje farge mørk grå. 
(Velg mellom fem farger på fliser.) 
Gipsplater, finstruktur  
glassfiberstrier malt 2 strøk med 
våtromsmaling, kode NCS 0502Y.  

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
Varme i gulv.

Ettgreps servantbatteri. 
Dusjvegger, termostatbatteri og 
dusjgarnityr. 
Vegghengt toalett. 

Baderomsinnredning iht. tegning.

TV-stue, 1. etasje Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk. 

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y. 

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
1 stk. panelovn.

Ettgreps blandebatteri. 
Opplegg for oppvaskmaskin, eks. 
tilkobling.

Kjøkkeninnredning iht. egen 
tegning og beskrivelse.

Soverom 1, 2 og 3,  
1. etasje

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 1 meter garderobeskap pr. 
sengeplass.

Bi-inngang/vask/bod,  
1. etasje

Fliser m/sokkelflis.  
Farge: mørk grå.  
(Velg mellom fem farger på 
flisene.)

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm.

Bod u/trapp,  
1. etasje

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk.

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Trappekravell, gipsplater malt m/
akrylmaling i farge hvit, kode NCS 
0502Y.

Iht. norm.

Utv. sportsbod Uisolert støpt gulv. Uisolert. Uisolert. Iht. norm.

Carport Grus. Gipsplater. Iht. norm. 

Stue/kjøkken,  
2. etasje

Parkett type: Eik, 3-stavs,  
m/hvitpigmentert matt lakk. 

Gipsplater med fiberduk malt 2 
strøk i farge hvit, kode NCS 0502Y.

Gipsplater, malt m/akrylmaling i 
farge hvit, kode NCS 0502Y.

Iht. norm. 
1 stk. panelovn.

ROMSKJEMA/KVALITETER/STANDARD
HØLE KS6 – TOMANNSBOLIG 

ROM
SKJEM

A

ROM
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A
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GENERELLE OPPLYSNINGER
HØLE KS6 – TOMANNSBOLIG 

Vinduer: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.

Terrassedør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.
 
Hoveddør/bi-inngangsdør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Innv. foringer leveres hvitmalte, NCS S0502Y.
 Hoveddør leveres slett med glass. 

Boddør: Boddør leveres tett u/glass.
  
Innvendig trapp: Trapp leveres med hvitmalt vange og håndrekker, hvitpigmenterte eiketrinn med matt lakk og stålspiler. Tette stusstrinn.

Innvendige dører:  Slett overflate og malt fra fabrikk i farge hvit, NCS S0502Y. Dørvrider i børstet stål.

Listverk: Fot-, dør- og vinduslister leveres malte fra fabrikk i fargekode hvit, NCS S0502Y. Listverk stiftes og vil ha synlige spikerhull. 
 Overgang mellom vegg og tak fuges og males og leveres uten taklister

Elektrisk: Leveranse iht. NEK. På inngangssiden vil hver bolig få plassert et utvendig skap for tilknytning av el-nett og e-kom-nett. 
 Det leveres 2 stk. kat. 6 (data-/tv-punkt). Det leveres trekkerør for evt. fremtidig lading av el-bil.

Belysning: Det leveres 2 stk. utelampe pr. bolig. Det er ikke medtatt innvendig belysning.

Telematikk: Boligene leveres tilrettelagt for bredbåndstilkobling. Den enkelte boligkjøper må selv abonnere på tv-kanaler, internett 
 og telefoni gjennom bredbåndsnettet.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøkkenavtrekksvifte over komfyr, type slimline.

Oppvarming: Det leveres 2 stk. panelovner. Det leveres varme i gulv iht. romskjema. Det leveres stålpipe over tak med gjennomføring  
 i takkonstruksjon for mulig senere tilkobling til innvendig stålpipe og evt. vedovn/peis.

Fasademateriell: Iht. tegning leveres stående 148 mm dobbelfalset kledning m/spor, royalbehandlet i farge Natur RO.0. Søyler og spiler  
 i carport leveres royalbehandlet i farge Grå RG. 25. Kuttflater på kledning flikkes ikke. 

Terrasse:  Terrasse over carport og sportsbod leveres med trykkimpregnerte terrassebord 28x120mm i henhold til tegning

Yttertak: Takstein dobbel-krummet, svart eller mørk grå.

Takrenner og nedløp: Aluminium natur.

Brannsikring: Røykvarslere og brannslukningsapparat iht. krav. 

Utearealer: Gårdsrom leveres gruslagt. Øvrige hagearealer leveres grovplanert med stedlige masser. 
 Lekeplasser og andre felles oppholdsarealer blir opparbeidet etter gjeldende tekniske planer. 

Søppelhåndtering: Søppeldunker plasseres på egen grunn.

Parkering: Parkering i carport på egen tomt. 

Øvrige: Nummerskilt og postkasse leveres. 

Leveransen er i henhold til TEK 17.

I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i overflater ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes 
spesielt at evt. sprekker i materialoverganger ikke kan forlanges utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig 
standard. Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktige bestanddeler og funksjoner. 

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle  
standarden. Kruse Smith Boligutvikling AS (KSB) kan skifte leverandør, materiell eller utstyr til noe tilsvarende, når dette ikke forringer  
kvaliteten eller standarden. KSB er forpliktet til å informere forbruker hvis så skulle skje. 

Innvendig takhøyde vil kunne avvike noe i forhold til mål på tegning, men vil være innenfor bestemmelsene i teknisk forskrift.
I forbindelse med tekniske installasjoner kan det forekomme nedforinger og innkassinger.

Det vil bli mulighet for individuelle løsninger/tilvalg, se egen tilvalgsliste. Dette utføres i en kundebehandlerperiode før oppstart av  
boligen. Benkeplater til kjøkken i granitt, stein eller lignende, og hvitevarer er ikke en del av KSB sin leveranse og er heller ikke en del av 
tilvalgene til KSB.

10. september 2019 

GENERELLE OPPLYSNINGER
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Tomannsbolig –  
tomt 2 & 3 – 131,3 m2
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Tengesdalsvatnet ligger bare en kort kjøretur unna Høle. Her er det god 
plass til å slå opp telt, det er mulighet for bålkos og grilling – og det er 
toalett. I tillegg er det en flott badeplass. Ved teltplassen står trærne i perfekt 
avstand for hengekøyer. Parkering finner du like ved vannet.
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• Ingen oppussing nødvendig
• Mer arealeffektive løsninger
• Lav dokumentavgift
• Minimalt behov for vedlikehold
• Fem års reklamasjonsrett
• Kontrollbefaring etter ett år
• Mer energieffektiv bolig
• Tidsriktig standard
• Moderne ventilasjon
• Bedre inneklima
• Enklere renhold
• Boligen selges til fastpris –
 du slipper stressende budrunder

DET ER MANGE FORDELER 
MED Å KJØPE NY BOLIG 
I STEDET FOR BRUKT

FORDELER

FORDELER
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Fra idé til virkelighet er vår ledestjerne. Kruse Smith Eiendom identifiserer de gode ideene og prosjektene. 
Vi har også gjennomføringskraften til å sette dem ut i livet. Vi utnytter kreativiteten og kunnskapen i selskapet 
vårt for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. For alt begynner med gode ideer.

3D: Fundam
ent. Foto: Tony Kristoffersen, Anne Lise Norheim

 og Norge i bilder, Kartverket. Novem
ber 2019
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FRISTER DET MED NY 
BOLIG PÅ HERLIGE HØLE? 
TA KONTAKT I DAG!

Jorunn H. Austbø
976 44 466 
jorunn.austbo@kruse-smith.no

Les mer om våre boliger på 
kruse-smith.no/hole


