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Drømmestart 
på familielivet

Flotte boliger nær Klepp sentrum
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Sporafjell for 
hele familien
Like utenfor Klepp sentrum ligger vakre 
Sporafjell. Her kan du få boliger  til en gunstig 
pris. Gjennomført kvalitet og gode løsninger i 
et svært attraktivt område. Gode solforhold i 
hage og godt med gjennomgående lys inne.

Området rundt 
Sporafjell har fine 
turområder. Her 
er det mye gøy på 
landet.



Sander Eckhoff og 
Ingvild Tjørhom 
har kjøpt ny bolig 
på Sporafjell!

4  |  SPORAFJELL  |  6 boliger 6 boliger  |  SPORAFJELL  |  5  

Sommerfugler i 
magen på Sporafjell – Det er jo et stort sprang og mye penger for et ungt 

par, sier Ingvild, – men jeg gleder meg sykt!

– Jeg kaldsvetter nesten ved tanken, sier Sander med 
et smil. – Det fine er at vi leier denne boligen, så vi 
slipper å selge noe før vi flytter inn i rekkehuset. Vi 
ønsket en bolig over to plan fordi vi mener det er en 
god løsning. Vi håpte også å få endeleiligheten slik at 
vi får en side fri og litt større hage. Og det fikk vi jo. 

– Jeg gleder meg spesielt til hagen, skyter Ingvild inn, 
– det har jeg ønsket meg lenge. Tenk hvor flott det blir 
om sommeren!

Ingvild er fra Sandnes, og Sander kommer fra Klepp. 
Han kjenner Sporafjell og området rundt svært godt. 

– Vi har venner i Verdalen som er nabo til Sporafjell, 
forklarer Sander, – dette er et flott sted. Du har 
den rette utsikten og nærheten til Borestranda. 
For oss som friluftsmennesker er dette et perfekt 
utgangspunkt for fotturer og fiske. 

– Høg-Jæren er kanskje favorittområdet vårt; særlig 
Undheim, følger Ingvild på. – Dette er en bolig vi skal 
ha lenge, og det er et sted hvor det er plass til barn. 
For oss har omgivelser og bomiljø vært svært viktig. 
Og hagen! 

– Er det spennende og være med på å skape et nytt 
bomiljø?

– Ja, bekrefter Sander, – dette er et kjekt sted å starte 
ferden. Det er et rolig og barnevennlig område med 
flotte lekeplasser og turstier. 

– Er dere avhengige av to biler når dere bor her? 

– Nei, det er gode kollektivmuligheter her, forklarer 
Ingvild. – Jeg jobber i Barnevernet i Sandnes, og for 
meg går det buss hver halvtime, så jeg busser til og 
fra jobb. 

– Ja, jeg har det enda enklere, sier Sander, – jeg jobber 
på Coop Mega på Klepp og går til og fra jobben. Bilen 

bruker vi bare på fritida når vi skal besøke venner 
eller familie. Eller når vi skal ut på tur. Du vet, her på 
Sporafjell har vi den sentrale beliggenheten midt 
mellom Sandnes og Bryne. Det er kort veil til alt du 
trenger. 

– Hva gjorde at dere kjøpte akkurat denne boligen?

– Ingvild er ei spontan dame, smiler Sander, – hun 
begynte å sjekke boliger til salgs, og så kom hun over 
Sporafjell-prosjektet på Facebook. Vi dro og så på 
området og likte det. Vi tenker at dette dekker 90 % 
av våre ønsker og behov – og det er jo bra! Det er ikke 
alltid mulig å få alt man ønsker seg. 

– Etter at vi hadde vært oppe på Sporafjell, booket 
vi et møte med Kruse Smith, forklarer Ingvild, – og vi 
fikk reservert endeleiligheten i en hel uke. Vi hadde 
allerede finansieringen på plass, men vi ville snakke 
med foreldre, familie og venner og høre hva de mente 
om stedet og boligen. 

– Hva er neste steg i prosessen?

– Vi står foran tilvalgsperioden, og vi ønsker å gjøre 
noe med kjøkkenet, forteller Sander, – vi ønsker å 
snu på det for å utnytte plassen best mulig. Dessuten 
ønsker vi oss en peis eller ovn; hvis vi har pengene til 
det.

– Jeg håper å kunne gjøre noe med fargene, sier 
Ingvild, – jeg ønsker ikke at alt skal være hvitt. Det 
er fint med en mørkere farge på soverommene, lyst i 
stuen og en annen farge i gangen. Jeg ønsker også å 
se på fargealternativer på skapfronter til kjøkkenet. 

– Innflyttingen er etter planen i november 2020. Hva 
ser dere mest fram til?

– Jeg gleder meg mest til å innrede, kommer det kjapt 
fra Ingvild!

– Vi takker for samtalen og ønsker lykke til med livet 
på Sporafjell!

Samboerparet Ingvild Tjørhom (24) og Sander Eckhoff (24) leier for tiden en bolig 
på Klepp. Nå har de kjøpt rekkehus på Sporafjell og gleder seg svært til å få egen 
bolig. Samtidig er det litt skummelt. 
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Finn roen
på Sporafjell!

På Sporafjell setter det åpne Jær-landskapet 
scenen for en fredelig tilværelse hvor veien er 
kort til både natur og bysentre. Her er det kort 
vei til skole og barnehager. Det samme gjelder 
butikker – ikke minst Jærhagen. Det er også kort 
vei til Kleppelunden med sitt koselige parkområde. 
Sporafjell er et attraktivt boligområde med lett 
atkomst. Kom og se selv!

Her kommer boligene
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Harmonisk helhet
Boligene har et moderne arkitektonisk uttrykk med et stilrent 
formspråk. Vi har sørget for å gi fasadene symmetriske former 
som gjenspeiler hvor de forskjellige boligene begynner og 
slutter. Dette er med på å skape variasjon og harmoni. 
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Moderne og stilrent
På Sporafjell har vi lagt vekt på å utvikle moderne og 
stilrene boliger med praktiske løsninger. Dermed passer de 
nye boligene til mennesker i ulike faser av livet. Fra unge 
førstegangsetablerere til familier med både en og to og tre 
barn. Her er det god plass til barn, ungdom og voksne!
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Lyse og luftige boliger
To viktige faktorer for å trives i en bolig er opplevelsen av gode 
rom med mye lys. Derfor har vi lagt vekt på å oppnå dette. Vi har 
unyttet de tilgjengelige kvadratmeterne og sørget for å ta vare på 
beliggenhetens tilfang av sollys. Det gir trivsel både inne og ute.
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Her er noen 
av de tingene 
du vil sette  
pris på i den  
nye boligen 

• Luftig stue med plass til spisestue

• Kjøkken med egen spiseplass  – 

 her får du også morgensolen direkte 

 inn på kjøkkenet

• Godt med kjøkkenplass

• Tre/fire soverom

• God og solfylt uteplass med direkte  

 inngang til stue/spiseplass

• Skjermet inngangsparti

• Praktisk bi-inngang med  

 vaskemuligheter fra carport

• Skjermede og private uteområder

• Dusj/WC både oppe og nede 

• Loftstue for ungdom/barn

• Mulighet for peis/vedovn

• Tre frie fasader

Gå boligen nøye etter  
i planløsningene! 
Se hvordan rommene henger sammen – hvordan flyten er mellom  
dem. Det gir deg et godt bilde av hvordan det blir å bo her. 
Rett og slett hvordan hverdagen vil arte seg. Her får du svært 
hensiktsmessige og gode planløsninger med plass til mye.
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1 2
3 54

6

Fritt og luftig!
Som alltid har vi gjort alt for å utnytte både tomt og boligareal 
best mulig. Det er lagt opp til luft mellom boligene og alle har tre 
frie fasader. Vestvendt og skjermet uteplass legger til rette for et 
godt uteliv. På østsiden strømmer morgensolen inn på kjøkkenet.

N
or
d
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)

1 2 5

N
or
d

N
or
d

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2

Stue
31,8 m2

Stue
31,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Gang
3,6 m2

Sov. 2
9,5 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
13,7 m2

Gang
3,6 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

Nord Øst
Adkomstside

Sør Vest

Hus Størrelse BRA Størrelse P-rom Tomt m2

Nr. 1 121,4 m2 118,3 m2 217

Sum BRA inkl. garasje/bod: 145,2 m2

Nr. 2 121,4 m2 118,3 m2 210

Sum BRA inkl. garasje/bod: 145,2 m2

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2

Stue
31,8 m2

Stue
31,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Gang
3,6 m2

Sov. 2
9,5 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
13,7 m2

Gang
3,6 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

HUS 2
2. etasje

HUS 2
1. etasje

HUS 1
2. etasje

HUS 1
1. etasje

Hus
1 og 2

SPORAFJELL
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)

1 2 5

N
or
d

N
or
d

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2

Stue
31,8 m2

Stue
31,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Gang
3,6 m2

Sov. 2
9,5 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
13,7 m2

Gang
3,6 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

Hus
3 og 4

Nord Øst
Adkomstside

Sør Vest

Hus Størrelse BRA Størrelse P-rom Tomt m2

Nr. 3 121,4 m2 118,3 m2 211

Sum BRA inkl. garasje/bod: 145,2 m2

Nr. 4 121,4 m2 118,3 m2 210

Sum BRA inkl. garasje/bod: 145,2 m2

SPORAFJELL

Sov. 3
7,7 m2

Sov. 3
7,7 m2

Stue
31,8 m2

Stue
31,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Vf/entré
3,3 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Carport
18,3 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Bod
3,1 m2

Bad
5,8 m2

Gang
3,6 m2

Sov. 2
9,5 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
13,7 m2

Gang
3,6 m2

Garderobe
1,7 m2

Garderobe
1,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 1
9,7 m2

Sov. 2
9,5 m2

HUS 4
2. etasje

HUS 4
1. etasje

HUS 3
2. etasje

HUS 3
1. etasje



24  |  SPORAFJELL  |  6 boliger 6 boliger  |  SPORAFJELL  |  25  

Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)

1 2 5

N
or
d

N
or
d

Hus
5 og 6

SPORAFJELL

Sør Øst
Adkomstside

Nord Vest

Hus Størrelse BRA Størrelse P-rom Tomt m2

Nr. 5 121,4 m2 118,3 m2 214 m2

Sum BRA inkl. garasje/bod: 145,2 m2

Nr. 6 135,7 m2 131,4 m2 280,5 m2

Sum BRA inkl. garasje/bod: 158,5 m2

HUS 6
2. etasje

HUS 6
1. etasje

HUS 5
2. etasje

HUS 5
1. etasje

1 3 4 5 62

Stue
31,8 m2

Kjøkken/stue
34,6 m2

Hall/trapp
8,4 m2

Bod
3,1 m2

Bod
4,3 m2

Gang
3,6 m2

Gard
1,7 m2

Bad
5,7 m2

Bad
7,1 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
21,6 m2

Sov 3
7,7 m2

Sov 2
9,4 m2

Sov 1
9,7 m2

Sov 1
15,1 m2

Sov 4
8,4 m2

Sov 4
8,9 m2

Sov 2
9 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
4,2 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Carport
17,8 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,7 m2

Bi-inngang/
vask/bod

5,6 m2

Sport
5 m2

Vf/entré
3,3 m2

Vf/entré
3,2 m2

Stue
31,8 m2

Kjøkken/stue
34,6 m2

Hall/trapp
8,4 m2

Bod
3,1 m2

Bod
4,3 m2

Gang
3,6 m2

Gard
1,7 m2

Bad
5,7 m2

Bad
7,1 m2

Loftstue
13,7 m2

Loftstue
21,6 m2

Sov 3
7,7 m2

Sov 2
9,4 m2

Sov 1
9,7 m2

Sov 1
15,1 m2

Sov 4
8,4 m2

Sov 4
8,9 m2

Sov 2
9 m2

Dusj/wc
2,8 m2

Dusj/wc
4,2 m2

Kjøkken
12,8 m2

Carport
18,3 m2

Carport
17,8 m2

Sport
5,5 m2

Bi-inngang/
vask/bod

6,7 m2

Bi-inngang/
vask/bod

5,6 m2

Sport
5 m2

Vf/entré
3,3 m2

Vf/entré
3,2 m2
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Avstandsoversikt

TRANSPORT
Stavanger lufthavn, Sola  16,2  km
Stavanger 26,7 km
Klepp 5,4  km

VARER/TJENESTER
Kiwi Verdalen 0,6 km
Coop Mega Kleppe 2,1 km
Jærhagen 1,8  km
Post i butikk: Elkjøp Kleppe 2 km
Apotek 1 Lerka 1,8 km
Klepp apotek 2,3 km
Jærhagen vinmonopol 1,8 km
Uno-X Klepp 1,9 km
Statoil Ica Express Klepp 2,3 km
Brynesenteret 7,1 km

IDRETT/SPORT
Bore (skule) idrettsanlegg 1  km
Kjøpmannsbrotet ballbinge 1,5 km
Arena treningssenter Kleppe 1,8  km
EVO Bryne 7,8 km

BARNEHAGER/SKOLER
Bore barnehage (3–5 år) 1,1 km
Sørhellet barnehage (0–6 år) 1,4 km
Myrsnibå barnehage (0-5 år)  1,4 km
Bore skule (1. – 7. klasse) 0,9 km
Kleppe skule (1. – 7. klasse) 3,5 km
Bore ungdomsskule (8. – 10. klasse) 1,3 km
Øksnevad videregående skole 5,7 km
Bryne vidaregåande skule 7,7 km
   
STEDER I NÆRHETEN
Bore bru 1,6 km
Bore kirke 1,8 km
Klepp kirke 2,6  km
Kristinahuset 3,3 km

TILHØRIGHET
Kommune: Klepp
Grunnkrets: Verdalen Vest

På Sporafjell bor du nær både barne- og ungdomsskole.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR ANNET

Stue/trapperom Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht norm.
1 stk panelovn.

Kjøkken Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm. Kjøkken fra Norema. 
Kjøkkeninnredning iht. egen tegning 
og beskrivelse. (Hvitevarer er ikke en 
del av leveransen).

Dusj/wc i 
hovedetasje

Fliser m/sokkelflis, farge mørk grå, 
nedsenket i dusjnisje.

Fliser i dusjnisje farge mørk grå. 
Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie 
malt 2 strøk med våtromsmaling,
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm.
Varmekabler i gulv.

Ettgreps servantbatteri,
dusjvegger, termostatbatteri og 
dusjgarnityr. Gulvstående toalett.

Bi-inngang/
vask/bod

Fliser med sokkelflis, farge mørk grå. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk med våtromsmaling , 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm.
Varmekabler i gulv.

Rør i rør-skap.
Varmtvannsbereder.
Opplegg for vaskemaskin.

Balansert ventilasjonsaggregat.

Vf/entré Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm. El-tavle. 

Loftstue/trappe-
rom/gang

Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm.
1 stk. panelovn.

Soverom 1 Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm. Skyvedørsfront iht tegning.

Bad i 2. et. Fliser med sokkelflis, farge mørk grå, 
nedsenket i dusjnisje.

Fliser i dusjnisje farge mørk grå.  
Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk med våtromsmaling, 
kode NCS 0502Y.

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

Varmekabler i gulv. Ettgreps servantbatteri,
dusjvegger, termostatbatteri 
og dusjgarnityr.
Geberit Monolith sisterne til 
vegghengt toalett.

Baderomsinnredning iht. egen 
tegning og beskrivelse.

Bod i 2. et. Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm.

Soverom 2 og 3 Parkett type: 3- stav eik vanilla. Gipsplater, finstruktur glassfiberstrie  
malt 2 strøk, m/akryl-maling i farge hvit, 
kode NCS 0502Y.

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

Iht. norm. 1 meter garderobeskap pr. vist 
sengeplass.

Utv. sportsbod Uisolert støpt gulv. Gipsplater, ubehandlet. Gipsplater ubehandlet. Iht. norm.

Carport Singel. Kledning, dobbelfalset m/spor. Kledning dobbelfalset m/spor. Iht. norm. Utvendig el-skap. 

ROMSKJEMA/KVALITETER/STANDARD. BOLIG 1–5
Sporafjell BKS10. Vertikaldelte boliger. 
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GENERELLE OPPLYSNINGER. BOLIG 1–6
Sporafjell BKS10. Vertikaldelte boliger.  

 
Vinduer: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i hvit, fargekode NCS S0502-Y.  Innv. foringer leveres hvitmalte NCS S0502Y.
 
Terrasse-/biingangsdør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i hvit, fargekode NCS S0502-Y.  Innv. foringer leveres hvitmalte NCS S0502Y. 
 
Hoveddør: Malt fra fabrikk, utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N.  Innv. foringer leveres hvitmalte NCS S0502Y. 
 Hoveddør leveres slett med glass. 
 
Boddør: Malt fra fabrikk utvendig og innvendig i grå, fargekode NCS S7000-N. Uten foring. Boddør leveres slett uten glass.
 
Innvendig trapp: Trapp leveres med hvitmalte vanger og håndrekker, eiketrinn behandlet med hvitpigmentert matt lakk V200 og stålspiler.  
 Åpne trinn.
 
Innvendige dører:  Slett overflate og malt fra fabrikk i farge hvit NCS S0502Y, dørvrider i børstet stål.
 
Listverk: Fotlister, tak-, dør- og vinduslister leveres malte fra fabrikk i fargekode hvit NCS S0502Y. Listverk stiftes og vil gi synlige  
 spikerhull.
 
Elektrisk: Leveranse iht. NEK 400-2014 + NEK 399:2014. Hver bolig vil inne på eiendommen få plassert et utvendig skap for tilknytning av  
 el-nett og ekom-nett.  
 
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 bredbåndsnettet. 2 stk. kat.6 (data/tv punkt). Det er tilrettelagt (trekkerør til carport) for el-billading.
 
Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøkken-avtrekksvifte over komfyr, type slimline.
 
Oppvarming: Det leveres 2 stk. panelovner. Elementpipe leveres for evt. senere tilkobling av vedovn.  
 Det leveres varmekabler i gulv iht. romskjema.
 
Fasademateriell: Iht. tegning leveres hovedkledning med stående 148 mm dobbelfalset kledning, samt noen elementer med liggende,  
 dobbelfalset kledning m/spor, påført ett strøk grunning i farge hvit.  
 NB! Stående kledning på fasade mot øst og vest leveres med ekstra utlekting for dybdeeffekt mot vinduer og fasadeplater. 
            Fasadeplater leveres malt hvit. 
 Himling i carport leveres med 148 mm dobbelfalset kledning med samme grunning som på hovedkledning.  
 (Vegg i carport mot boligside leveres med stående 148 mm dobbelfalset kledning med samme grunning som hovedkledning.) 
 Kuttflater på kledning flikkes ikke. Kjøper må påføre toppstrøk etter overtakelse.  
 Carport, sportsbod og levegger leveres med liggende 148 mm dobbelfalset kledning m/spor, royalbehandlet i farge Grå RG 25.
     
Yttertak: Takpapp.
 
Takrenner/-nedløp: Aluminium natur.
 
Terrasse/balkong: Leveres iht. tegning med 28x120 mm trykkimpregnerte terrassebord. Dette gjelder også terrasse på bakkenivå. 
 Rekkverk på balkong leveres med laminert, herdet glass.
 
Brannsikring: Røykvarslere og brannslukningsapparat iht. krav.
 
Utearealer: Henviser til tomteplan. Gårdsrom og carport leveres med singel. Flate hagearealer leveres grovplanert med stedlig masse.  
 Evt. skråninger leveres med vekstjord for beplanting. 
 Lekeplasser og andre felles oppholdsarealer blir opparbeidet etter gjeldende tekniske planer.  
 Utvendig hagekran er ikke en del av leveransen, men kan velges som tilvalg i kundebehandlingsperioden.

 
Søppelhåndtering: I nedgravd søppelanlegg, plassert iht. tekniske planer. 
 
Parkering: Parkering i gårdsrom og 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.
Hvitevarer er ikke en del av KSB sin leveranse og er heller ikke en del av tilvalgene til KSB.

Det vil bli mulighet for individuelle endringer iht. egen prisliste. Dette må utføres før oppstart av boligen. 

30.05.17 CT

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner, oversiktstegninger i perspektiv, bilder og planer er foreløpig utformet for å illustrere prosjektet. Dette materiellet vil derfor inneholde 
detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for 
kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøperens side.
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Boligene kommer med kvalitetskjøkken fra Norema.  
Du kan velge blant tre forskjellige fronter på 
kjøkkeninnredningen – uten tillegg i pris. Se nøye  
på bildene og tenk hva som passer deg og dere best.
Hvilken stil ønsker du? Hva er finest?

Norema Kvadrat, lys alm

Norema Pluss, mørk grå

Norema Aspekt, hvit

Dørfrontene
er kjøkkenets ansikt utad
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En lek med

Farger

S TA N DA R D
N C S S0502- Y

N C S S0500- NS M O K E Y W O O D
S2002- Y50R

Dersom du ønsker flere fargeendringer enn dette, vil det komme en tilleggskostnad.  
Dører, listverk og gerikter leveres i hvit NCS S0502-Y. Det samme gjelder alle tak. 

N C S S2005– B20G 

Farger og fargevalg er svært personlig.  
Og det er viktig for det handler om trivsel.  
Det er mulig å velge ulike farger til alle rom. 
Du kan velge fargene som er vist her, uten 
tilleggskostnad. 
 
Hvilke farger frister deg?
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HER ER NOEN AV DEM:
• 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
•  God tid til å selge din nåværende  

bolig før innflytting – mindre stress  
er bedre livskvalitet!

•  Sist, men ikke minst: Boligen selges
 til fastpris – du slipper stressende 
 budrunder!

Det er mange

FORDELER 
med å kjøpe ny bolig  

istedenfor brukt
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Familielykke
på Sporafjell
Hvis været er fint, er kanskje tiden inne 
for å finne fram syklene. Hvor går turen? 
Hva med Borestranden? Det er bare 3,5 km 
til en av landets fineste strender!  
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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.

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

Les mer om våre boliger 
på kruse-smith.no

Interessert i Sporafjell? 
Ta kontakt!

kruse-smith.no
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