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Fem arkitektonisk attraktive 
rekkehus i et familievennlig 

boligområde med parkkvaliteter. 
Barne- og ungdomsskole,

 barnehager og Frøylandsvatnet
 ligger like ved. Her ligger alt til 

rette for gode dager!
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Plassen for 
deg og dine

Boligene har høy arkitektonisk kvalitet samtidig 
som de er arealeffektive. Dermed er de tilgjengelige 
for mange – også unge par som har vokst ut av 
leiligheten og ønsker mer plass. Og som kanskje 
planlegger å få barn? Ja, for dette er et svært 
barnevennlig område.
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Introduksjon



Kun ment som illustrasjon.
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Introduksjon



Kun ment som illustrasjon.

7



Området

Frøylandsparken ligger på Kvernaland i Time 
kommune. En ideell beliggenhet for alle som 
har jobb i Sandnes, Forus, Klepp eller Bryne. 
I nærområdet er det barne- og ungdomsskole, 
barnehager, butikker og servicefunksjoner. 
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Et navn som 
forplikter

Frøylandsparken er virkelig et boligområde 
med parkkvaliteter. Den koselige parken blir 
på hele 25 mål og er selvsagt åpen for alle.

Frøylandsparken er et bomiljø som ivaretar hele familiens 
ønsker og behov. Både barne- og ungdomsskole ligger 
like ved. Det samme gjør to barnehager og flerbruks- 
hallen som er under bygging. Det er også kort vei til alt 
man trenger av butikker og servicefunksjoner. 

I Frøylandsparken er det mange lekemuligheter. 
Fotballbinge, grøntareal, lekeapparater og ikke minst 
Tarzan-skogen – et lekeareal som er i umiddelbar nærhet. 
Frøylandsvatnet ligger rett ned fra boligene – perfekt
for turer til fots, med joggesko eller sykkel. 

Gjennom parken er det kort vei til koselige Stemmen 
med sin tilgjengelige badeplass og treningsapparater, 
hengekøye og volleyballbane.

11



12

Området



13



Parken går som et grøntdrag  
gjennom området med store 

gressflater og godt med busker 
og trær. Dessuten er det en 

bekk som slynger seg ned mot 
Frøylandsvatnet. Det er en bro 
over bekken, og det blir mange 
rekreasjonsmuligheter for store 
og små – lekeplasser, ballslette 

og turstier.
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Kort gangavstand til 
barnehage og skole, 
ellers kort til det 
aller meste!

Varer og tjenester
Jærhagen 8,7 km

Motehuset Bryne Torg 9 km

Coop Extra Kvernaland 1 km

Coop Extra Klepp stasjon 4,8 km

Kiwi Kvernaland 1 km

Kverneland apotek 1 km

Apotek 1 Lerka 8,7 km

Jærhagen Vinmonopol 8,7 km

YX Kverneland 1,3 km

Idrett og fritid
Frøyland stadion 1,7 km

Orstad idrettsanlegg 2,2 km

Jæren SportMed 3,3 km

Arena Treningssenter Kleppe 8,6 km

Skoler og barnehager
Frøyland skule (1.–7.) 0,5 km

Frøyland skule (8.–10.) 0,2 km

Øksnevad VGS 5,4 km

Bryne VGS 9,4 km

Kvernaland barnehage 0,4 km

Frøyland barnehage 0,2 km

Kleppestemmen barnehage 1,5 km
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3 minutter til buss.
16 minutter til 
Sandnes med bil.

Frøylandsparken ligger på Kvernaland 
i Time kommune. En ideell beliggenhet 
for alle som har jobb i Sandnes, Forus, 
Klepp eller Bryne.

Transport og avstander
Stavanger lufthavn, Sola 23 km

Øksnavadporten (tog) 2,5 km

Gåsevikvegen (buss) 0,3 km

Stavanger sentrum 26 km

Sandnes sentrum 13 km

Bryne sentrum 9 km

I nærområdet
Kvernaland fabrikk 1,6 km

Tryggvi Islandshestegård 1,8 km

Kristinahuset 2,6 km

Sandvedparken 3,3 km

Frøylandsvatnet 0,2 km

Midgardsormen 4,7 km
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Prosjektet

Fem rekkehus med flott arkitektur. Dette er 
gode og innholdsrike familieboliger som er 
tegnet av JOB arkitekter. Rekkehusene blir 
liggende like ved en flott lekeplass og nær 
flerbrukshallen. 
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Kun ment som illustrasjon.
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Nordisk 
modernisme

De valgte materialene og de stilrene detaljene 
trer godt frem. Boligene fremstår enkle, men 
uten å være kjedelige. Samtidig er de godt 
tilpasset landskapet.

Boligene ligger i en skråning som bidrar til at du får godt 
utsyn fra stuen og spiseplassen i andre etasje. Utvendig vil 
boligene få en kombinasjon av stående og liggende panel. 
Sammen skaper dette et stilrent og tidsriktig uttrykk. 
På framsiden har rekkehusene gode balkonger for rolige 
ettermiddager, og på baksiden er det store terrasser hvor 
man kan nyte sin frokost en solrik søndagsmorgen.

«Som arkitekter hadde vi helt fra begynnelsen av en tanke 
om å holde prosjektet i en stilren, nordisk modernisme. 
De valgte materialene og de stilrene detaljene trer godt 
frem. Boligene fremstår enkle, men uten å være kjedelige. 
Samtidig er de godt tilpasset landskapet.

I designprosessen jobbet vi mye med å få gjøre oppholds- 
arealene mest mulig åpne og lyse samtidig som de får god 
kontakt med uterommene på fremsiden og baksiden». 

Nicki Holland Johansen
Arkitekt/M.Sc.Eng.Arch, JoB Arkitekter
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Kun ment som illustrasjon.
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Sett ditt preg 
på din nye bolig

Frøylandsparken – et boligområde med park-
kvaliteter. Eiendommen har gode sol- og lysforhold, 
både på utvendige fellesarealer og på de private 
terrassene. Den koselige parken blir på hele 
25 mål med store gressflater, busker og trær. 
Her er det også en bekk som slynger seg ned mot 
Frøylandsvatnet. Mange rekreasjonsmuligheter, 
lekeplasser, ballsletter og turstier og boltre seg på.
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Det er det indre som teller
Det er ikke bare arkitektur, 
fasader og fellesarealer vi har 
brukt tid og ressurser på. 
Mennesker oppholder seg jo for 
en stor del innendørs i landet 
vårt, og derfor har vi lagt minst 
like mye energi i å finne interiør 
og materialer som gir god 
bokvalitet. Målet vårt har hele 
tiden vært å skape boliger det 
er hyggelig både å komme hjem 
og på besøk til.

Kjøkken
boligene på Frøyland blir levert 
med kvalitetskjøkken fra JKE 
Design type Nordic Basic 
Mørk Grå. Du kan velge mellom 
flere forskjellige fronter og 
utallige benkeplatefarger – uten 
tillegg i pris. 

Skuffer leveres med fulluttrekk, 
og både skuffer og skap har 
demping. Videre er alle kjøkken 
forberedt for integrerte hvite-
varer og med hel benkeplate 
uten hulltaking til platetopp. 
 Benkeplate i laminat med 
forkant i ABS og underlimt 
vask som standard.

Baderom
På baderommene blir det levert 
JKE Design Nordic Basic med 
helstøpt vask fra KUMA og speil 
ned integrert lys på hovedbad. 
Mot vederlag kan andre 
innredninger bestilles i forbindelse 
med tilvalgsprosessen. 

Heldekkende servantplate og 
lekkert servantbatteri. Dette 
gir sammen med innredningen 
og speilet et elegant helhets-
inntrykk. Rette dusjvegger med 
glass- og aluminiumprofiler 
samt moderne dusjarmatur. 

På gulvet kan du velge keramiske 
fliser 60x60 cm av typen 
 Modena Pro Beton (beige) men 

kjøper kan vederlagsfritt velge 
fargene dark grey og grey. 
 Samme type fliser legges på 
gulvet i dusjsonen som mosaikk 
i 5x5 cm. På veggene i dusjenisjen 
finner du de samme flisene, 
mens resten av veggene leveres 
med glassfiberstrie og våt roms- 
maling. 

Gulv og oppvarming
På alle gulv som ikke flislegges, 
kan du velge mellom to ulike 
parkettgulv. Standardparketten 
er en moderne hvitlasert 3-stavs 
eikeparkett, mens det vederlags-
frie alternativet er en 3-stavs 
klassisk natur eikeparkett. Det 
blir gulvvarme på baderom og 
panelovner som oppvarming. 
I tillegg stålpipe utvendig over 
tak med gjennomføring i tak-
konstruksjon for mulig senere 
tilkobling til innvendig stålpipe 
og evt. ovn.

Vegger
Du kan fritt velge mellom fire 
moderne veggfarger, begrenset til 
én farge per rom. Mot vederlag 
er mulighetene langt flere.

Innvendige dører
leveres hvite slette dører som 
standard. Om ønskelig kan det 
leveres TREND-dører mot et 
tillegg i pris.

Du får det som du vil
Det finnes også mange valg-
muligheter utover det nevnte. 
Vi velger likevel å tro at våre 
standarder og mange vederlags-
frie valgmuligheter dekker de 
aller fleste ønsker og behov. Vi 
ønsker lykke til i prosessen med 
å forme din nye bolig.

Se leveransebeskrivelse og salgs- 
oppgave for nærmere informasjon 
om standarder og  tilvalgsprosess.
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Kun ment som illustrasjon.
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Boligene ligger i en skråning som bidrar til at du får godt utsyn fra stuen og spiseplassen i andre etasje. På framsiden har rekkehusene gode balkonger 
for rolige ettermiddager, og på baksiden er det store terrasser hvor man kan nyte sin frokost en solrik søndagsmorgen. Kun ment som illustrasjon.
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Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig 
er rett og slett ubetalelig. Ingen skavanker, skjeve 
gulv eller spikerhull i veggene til å forstyrre idyllen, 
bare nye, velduftende materialer.

Hvorfor kjøpe 
helt ny bolig?

Kun ment som illustrasjon.
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Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper en brukt selveierbolig, må du betale dokumentavgift på 2,5 % 
til staten som beregnes av hele kjøpesummen. Kjøper du derimot en helt ny 
selveier-bolig, beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien, og ikke av 
hele kjøpesummen. Med andre ord får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger 
ved å kjøpe ny/prosjektert selveierbolig.

Lovfestet garanti
Du har en lovfestet garanti 
på 5 år når du kjøper ny bolig 
(bustadoppføringslova § 12) 
og dermed et mye sterkere 
rettsvern enn om du kjøper 
brukt bolig. 

Høyere teknisk standard
Din nye bolig i Frøylandsparken 
gir deg også høyere teknisk 
standard enn en brukt bolig, 
for eksempel i form av bedre 
isolering, balansert ventilasjon, 
flere el-uttak, moderne 
brannsikringstiltak m.m. 

Lite vedlikehold
Alle boliger og bygg trenger 
vedlikehold, men ved kjøp av ny 
bolig i Frøylandsparken vil det 
ikke være behov for oppussing 
eller ekstrainnsats i mange 
år fremover. Dette sparer du 
penger og verdifull tid på. 

Du får den som du vil
Når du kjøper ny bolig av oss, 
får du samtidig mulighet til 
å tilpasse den til din smak 
med tanke på innredning og 
materialvalg. Gjennom god 
planlegging får du en bolig som 
passer perfekt for deg.

Fast pris
Ingen stressende budrunder, 
men fast pris på boligene. Kjøper 
du derimot en brukt bolig, 
er det ikke bare budrunder, 
du kan heller aldri være helt 
sikker på den totale kostnaden 
til oppussing og teknisk 
oppgradering. 

Venner for livet
Du flytter inn i et nyetablert 
boligområde samtidig med alle 
dine fremtidige naboer. Det er 
mye enklere å knytte bånd og 
stifte vennskap når alle starter 
på likt, kontra det å flytte inn i et 
etablert boligområde hvor det 
meste allerede er «satt».
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1 — Ullevål Tårn, Oslo

2 — Vedafjell eneboliger, Sandnes

3 — Sæter Terrasse, Nordstrand

4 — Vindmøllebakken, Stavanger

Det handler
om kvalitet

Det er vanskelig å forklare, du bare merker det. 
Kvaliteten på materialene, på de tekniske løsningene 
og på selve arkitekturen. Noen av kvalitetene er 
beskrevet her i prospektet, men det er først når du 
trer over terskelen at du virkelig opplever dem. 

Dette er Solon Eiendom
Det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom har gjennom det siste tiåret 
markert seg med prosjekter av høy estetisk og bygningsmessig kvalitet. Flere av 
prosjektene har fått utmerkelser, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt Oslo bys 
arkitekturpris i 2016, Sæter som mottok American Architecture Prize i 2017 og 
Vindmøllebakken som mottok Statens pris for byggkvalitet 2020.

Profesjonalitet i alle ledd
Sammen skal vi utvikle prosjekter i tett samarbeid med enere innen sine fagfelt, 
enten det er arkitekter, landskapsarkitekter eller entreprenører. Vi har en svært 
kompetent prosjektorganisasjon som sikrer profesjonalitet i alle ledd – fra 
tegnebordet og helt frem til du som kjøper setter nøkkelen i døren.

Vi skal bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt 
prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vår ambisjon som eiendomsselskap er at vi skal lage boliger som gjør at du merker 
en forskjell. Vår visjon er at vi skal bygge den boligen du foretrekker. 
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Tegninger

På de neste sidene finner du utomhusplan 
og planløsningene på boligene.



3



1

3
2

4
5

42

Tegninger



43



1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:37:30

05.02.2021S-117

Isometri - Fra sørside

Hus 1
3 soverom
118 m2

Stue/kjøkken/allrom på 54 m2 i 1. etasje. 2 gode soverom 
i 1. etasje. Hovedsoverom med eget bad i 2. etasje. Stort bad i 1. etasje.
Direkte utgang fra kjøkken til terrasse på bakkeplan. 10 m2 balkong 
ut fra stuen. Overbygd inngangsparti/carport i 1. etasje. Godt med 
lagringsplass/bodplass. Stor sportsbod på over 6 m2.

1

Fasade mot sør Fasade mot vest Fasade mot nord

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:42

05.02.2021S-114-b

1 : 100

Fasade Vest, Salg

1 : 100

Fasade Øst, Salg

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg
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Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:38:05

05.02.2021S-A1-B22

1 : 100

Plan 02 - Bygg 2
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Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:37:47

05.02.2021S-A1-B11

1 : 100

Plan 01- Bygg 1

Plan 01: 54,7 m2

Plan 02: 72,0 m2

Samlet BRA: 126,7m2

Hvorav P-rom: 114,8 m2

+ Overdekket carport: 20 m2

N
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1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:37:30

05.02.2021S-117

Isometri - Fra sørside

Hus 2
3 soverom
122 m2

Stue/kjøkken/allrom på 57 m2 i 1. etasje. 2 gode soverom 
i 1. etasje. Hovedsoverom med eget bad i 2. etasje. Stort bad i 1. etasje.
Direkte utgang fra kjøkken til terrasse på bakkeplan. 10 m2 balkong 
ut fra stuen. Overbygd inngangsparti/carport i 1. etasje. Godt med 
lagringsplass/bodplass. Stor sportsbod på over 6 m2.

2

Fasade mot sør Fasade mot nord

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg
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Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:37:59

05.02.2021S-A1-B21

1 : 100

Plan 01- Bygg 2

Plan 01: 56,1 m2

Plan 02: 74,5 m2

Samlet BRA: 130,6m2

Hvorav P-rom: 118,5 m2

+ Overdekket carport: 22 m2

N
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Plan 02 - Bygg 2
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1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:37:30

05.02.2021S-117

Isometri - Fra sørside

Hus 3
3 soverom
118 m2

Stue/kjøkken/allrom på 54 m2 i 1. etasje. 2 gode soverom 
i 1. etasje. Hovedsoverom med eget bad i 2. etasje. Stort bad i 1. etasje.
Direkte utgang fra kjøkken til terrasse på bakkeplan. 10 m2 balkong 
ut fra stuen. Overbygd inngangsparti/carport i 1. etasje. Godt med 
lagringsplass/bodplass. Stor sportsbod på over 6 m2.

3

Fasade mot sør Fasade mot nord

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg

1m 2m 3m 4m 5m0m

Oppdragsgiver: Arkitekt:

Tegn.nr.: Dato:

1:100

Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:36:22

05.02.2021S-114-a

1 : 100

Fasade Nord, Salg

1 : 100

Fasade Sør, Salg
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0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

1. etasje

2. etasje

10 x 20M
BH=100 mm

24 x 17M
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h:1200mm
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Frøyland BKS 13

05.02.2021 09:38:17

05.02.2021S-A1-B32

1 : 100

Plan 02 - Bygg 3
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Isometri - Fra sørside

Hus 4
3 soverom
122 m2

Stue/kjøkken/allrom på 57 m2 i 1. etasje. 2 gode soverom 
i 1. etasje. Hovedsoverom med eget bad i 2. etasje. Stort bad i 1. etasje.
Direkte utgang fra kjøkken til terrasse på bakkeplan. 10 m2 balkong 
ut fra stuen. Overbygd inngangsparti/carport i 1. etasje. Godt med 
lagringsplass/bodplass. Stor sportsbod på over 6 m2.
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Plan 01: 56,1 m2

Plan 02: 74,5 m2

Samlet BRA: 130,6m2

Hvorav P-rom: 118,5 m2

+ Overdekket carport: 22 m2
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05.02.2021S-117

Isometri - Fra sørside

Hus 5
3 soverom
118 m2

Stue/kjøkken/allrom på 54 m2 i 1. etasje. 2 gode soverom 
i 1. etasje. Hovedsoverom med eget bad i 2. etasje. Stort bad i 1. etasje.
Direkte utgang fra kjøkken til terrasse på bakkeplan. 10 m2 balkong 
ut fra stuen. Overbygd inngangsparti/carport i 1. etasje. Godt med 
lagringsplass/bodplass. Stor sportsbod på over 6 m2.
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Hvorav P-rom: 114,8 m2
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Denne leveransebeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om 
bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme 
avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegningene. I slike til feller 
er det alltid denne leveranse- 
beskrivelsen som er retningsgivende. 
Selger har rett til å foreta endringer 
for å ivareta offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet 
vil vise forhold som ikke er i samsvar 
med leveranse, så som møblering, 
kjøkkenløsning, hvitevarer, garde robe- 
løsninger, fargevalg, tepper, dør og 
vindusform, bygningsmessige detaljer, 
detaljer på fellesarealer, material- 
valg, belysning, blomster kasser, 
beplantning, solavskjerming/markiser, 
lekeutstyr etc. Det presi seres spesielt 
at kjøkken leveres iht. egen kjøkken-
tegning. Sjakter og VVS-føringer 
er ikke endelig dimensjonert. 
Salgstegningene i prospektet er 
ikke egnet for måltaking, da det er 
de ferdig prosjekterte og detaljerte 
arbeids tegninger det bygges etter. 
Videre kan vindusplasseringen i den 
enkelte bolig avvike noe fra de 
generelle planer, som følge av blant 
annet den arkitektoniske utformingen 
av bygget, krav til bæring, isolasjons-
krav og brann tekniske krav.

Boligene vil bli organisert som selv-
eierboliger. Tiltakshaver er Solon 
Sørvest Boligutvikling AS. Bolig-
prosjektet bygges etter teknisk 
forskrift TEK 17.

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bære-
konstruksjon i tre og stål (enkelte 

ståldragere). De enkelte boligenes 
kledning varierer med bruk av stående 
og/eller liggende kledning og bruk 
av følgende farger iht fasade-
tegningene; S7000-N og S3502-R.  
Kledningen leveres med ett grunnet 
strøk og ett toppstrøk.  Ytterligere 
ett toppstrøk må tas neste sesong. 
Vegger og himling i carport  leveres 
i farge S3502-R. Kuttflater på 
 kledning flikkes.

Innvendige vegger utføres med 
stenderverk, kledd med gipsplater. 
Innvendige vegger er ikke isolert. 
På terrasser leveres terrassebord 
28x120 mm i henhold til tegning. 
Yttertak tekkes med takpapp, svart 
eller mørk grå. Takrenner og nedløp 
leveres i aluminium sort eller farge 
tilpasset kledning.

Konstruksjonssystem er ikke ferdig 
prosjektert og vil kunne avdekke 
behov for justeringer av sjakter, nye 
sjakter og påforinger. Innvendig tak-
høyde 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.

STANDARD INNVENDIG 
BEHANDLING
Gulv:
Alle rom med unntak av bad og 
sportsbod leveres med 14 mm 3-stavs 
eikeparkett med hvitpigment ert 
matt lakk som  standard. Det vil bli 
anledning til å velge til svarende eike-
parkett i natur utførelse, uten tillegg 
i pris (forutsetter bytte i hele boligen 
og innen nærmere fastsatte frister).

Bad leveres med keramiske fliser i 
format 60x60 cm, samt sokkelflis. 
Standard flis er av typen Modena 
Pro Beton (beige), men kjøper kan 
vederlagsfritt velge fargene Dark 
Grey, Grey. I nedsenket sone i dusj 
leveres tilsvarende flis 5x5 cm iht. 
flisprogram tilrettelagt av selger. 
Selger tar forbehold om å kunne 
levere flis i tilsvarende kvalitet fra 
annen leverandør. 

Sportsbod leveres med isolert 
støpt gulv.
 
Vegger:  
Alle innvendige vegger med unntak 
av bad leveres med gipsplater og 
fiberduk malt 2 strøk m/akrylmaling 
i farge blek sand NCS S2005-Y20R. 

På bad leveres keramiske fliser i 
format 60x60 cm i dusjnisje av 
typen Modena Pro Beton (beige), 
men  kjøper kan vederlagsfritt velge 
 fargene Dark Grey, Grey. Veggene 
ellers i baderom leveres med gips-
plater og glassfiberstrie malt 2 strøk 
med vårtromsmaling i farge hvit, 
kode NCS S 0500-N
 
Himlinger:  
Gipsplater i alle etasjer sparkles 
og males i farge Blek Sand NCS 
 S2005-Y20R. Taket på bad 
leveres i farge hvit NCS S 0500-N. 
 Rørføringer vil i all hovedsak bli 
skjult i vegger og himlinger.

KJØKKEN 
Kjøkkeninnredning fra JKE Design 
type Nordic Basic Mørk Grå, som 
standard. Kjøper kan velge mellom 
flere forskjellige standardfarger 
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uten tillegg i pris. Benkeplate i laminat 
med forkant i ABS og underlimt vask 
som standard.  Mulighet for å velge 
mellom mange ulike farger på benke- 
platen, fra JKE sitt sortiment, uten 
tillegg i pris. Selger kan velge å 
levere tilsvarende kvalitet fra annen 
anerkjent leverandør. De kostnads-
frie alternativene tilbys under 
for utsetning av at kjøkkenløsningen/ 
mengden ikke endres i  tilvalgs- 
prosessen. Egen kjøkkentegning med 
leveransebeskrivelse er utarbeidet 
for den enkelte bolig og vil bli 
overlevert senest i forbindelse med 
tilvalgs-prosessen.

Kjøkken leveres forberedt for 
integrerte hvitevarer og med hel 
benkeplate uten hulltaking for 
platetopp. Videre leveres underlimt 1 
kums vask. Hvitevarer og montering 
av hvite varer er ikke inkludert i 
leveransen, men kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen. 

GARDEROBE
Garderobeskap leveres ikke. 

INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører i hvit slett NSC 
S0500-N eller tilsvarende, med 
hvite karmer og dørvridere i blank 
eller børstet  utførelse. Terskler med 
luftoverstrømning for ventilasjon.

INNREDNING WC OG BAD
Bad:
Innredning JKE Design type  Nordic 
Basic med helstøpt servant fra 
KUMA og speil med integrert lys 
på hovedbad. Det leveres 100 cm 
innredning til bad 7,2 m2 og 60 cm 
innredning til bad 3,1 m2, i henhold 

til egen tegning og leveranse-
beskrivelse. Ett-greps servantbatteri, 
termostatbatteri og dusjgarnityr, 
dusjvegger i glass og vegghengt 
toalett. Opplegg for vaskemaskin 
i bad 7,2 m2.

VINDUER
Dører og vinduer i tre med energi-
glass i henhold til forskriftskrav. 
 Vinduer leveres ferdig malt fra fa-
brikk i grå fargekode NCS S7000-N, 
både innvendig og utvendig. 
 Vinduene leveres listefrie. 

HOVEDINNGANGSDØR
Slett hovedinngangsdør med 
glass malt fra fabrikk, grå farge-
kode NCS S7000-N. Bod-dør 
leveres uten glass i samme farge. 
 Dørene  leveres listefrie.

LISTVERK
Fotlister, dørlister leveres malt 
fra fabrikk i fargekode hvit NCS 
S0500-N. Listverk stiftes, spikerhull 
på hvitmalte lister vokses. Overgang 
mellom vegg og tak fuges og males, 
uten taklister.  Utvendige dører og 
vinduer leveres listefrie. 

TRAPPER
Trapp leveres med hvitmalte vanger 
og håndrekker, fingerskjøtet eike-
trinn med hvitpigmentert matt lakk 
og rekkverk med stålspiler. Tette 
stuss-trinn.

DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og røykvarslere 
leveres i henhold til forskriftskrav. 

VENTILASJON OG OPPVARMING
Balansert ventilasjon med 

 varmegjenvinning medfølger 
leve ransen. På kjøkken leveres fritt-
hengende ventilator med avkast via 
yttervegg eller tak. For oppvarming 
leveres det 2 stk panelovner og 
elektriske varmekabler i gulv 
på bad. I tillegg leveres stålpipe 
over tak med gjennomføring i 
 tak-konstruksjon for mulig senere 
tilkobling til innvendig stålpipe og 
evt. vedovn/peis. Boligene leveres 
med varmtvanns bereder på 200 liter, 
plassert i bod.

Energi/oppvarmingskarakter for 
den enkelte bolig kan innhentes hos 
selger etter at detaljprosjekteringer 
gjennomført, og vil for øvrig utgjøre 
en del av FDV-dokumentasjonen den 
enkelte kjøper får ved ferdigstillelse.

ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt 
skjult i boligen, bortsett fra  enkelte 
fremføringer langs yttervegger 
og vegger med lyd og brannkrav. 
Det vil bli montert stikkontakt 
forberedt for vaskemaskin og 
 tørketrommel på bad. Alle rom får 
 stikkontakter og lampepunkter etter 
NEK400:2018. Det leveres I tillegg 
2 stk. utelamper pr bolig. Det er ikke 
medtatt innvendig belysning.

TV/RADIO/TELEFON
Boligene leveres tilrettelagt for 
bredbåndstilkobling. Den  enkelte 
boligkjøper må selv abonnere på 
TV-kanaler, internett og evt.  telefoni 
gjennom bredbåndsnettet.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Alle tekniske anlegg og  fremføringer 
til disse, blir ikke inntegnet på 
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tegninger som omfattes av kjøpe-
kontrakt, men det utarbeides 
punktplaner for elektro i  forbindelse 
med tilvalgs-prosessen. Det tas 
forbehold om mindre endringer 
på plantegninger for blant annet 
fremføring av sjakter for vann/avløp, 
ventilasjonskanaler og elektriske 
føringer. Slike endringer kan også 
medføre avvik fra de arealer som 
 fremkommer av plantegningene i 
prospekt og kontrakts-tegning.

PARKERING/GARASJE
Det medfølger 1 stk. parkerings-
plass til hver bolig,i carport på egen 
tomt.  Bolig nr 5 får mulighet til å 
plassere to biler i carport på egen 
tomt. Det klargjøres for elbil-lading. 
Dersom det ønskes lading, må dette 
bestilles ifm tilvalgs-prosessen.

UTOMHUSARBEIDER
Gårdsrom leveres med singel. Øvrige 
hagearealer leveres iht tomteplan. 
Flate hagearealer leveres med 
ferdigplen og skråninger leveres 
med vekstjord for beplantning. 
Lekeplasser og andre felles 
oppholdsarealer blir opparbeidet 
etter gjeldende tekniske planer.

POSTKASSER OG 
AVFALLSCONTAINERE
Postkasser blir plassert på felles-
stativer inne på feltet. Det blir lagt 
opp til nedgravd avfallssystem.

EL-SKAP
På inngangssiden vil hver  bolig 
få plassert et utvendig skap 
for tilknytning av el-nett og 
 ekom-nett, i tillegg til sikringsskap 
inne i boligen. Plassering av skap 
 besluttes av selger i forbindelse 
med detaljprosjektering.

TILVALGSMULIGHETER
Utover de kostnadsfrie valg-
alternativer som er beskrevet i 
prospektet, vil det bli gitt mulighet 
for å gjøre enkelte individuelle 
tilpasninger. Det er utarbeidet en 
tilvalgs-liste som er tilgjengelig hos 
selger. Det er ikke anledning til å 
flytte på  tekniske installasjoner, 
som ventilasjons kanaler, elektriske 
installasjoner eller avløp og vann-
tilførsel. Det gis heller ikke anledning 
til å endre på utvendig fasade eller 
vindusform. Inngås kjøpsavtale 
etter igangsetting av prosjektet, må 
interessent/kjøper være kjent med 
og akseptere at frister for tilvalg og 
endringer kan være utgått. Det må 
da tas forbehold i kjøpetilbudet 
dersom interessent/kjøper har ønske 
om tilvalg/endring som denne mener 
skal være mulig å få levert av selger. 

Sandnes, 22.02.21
Solon Sørvest Boligutvikling AS
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Kun ment som illustrasjon.
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Andreas Rage
T: 93 49 41 15

E: andreas@aktiv.no

Steinar Stokka
T: 46 59 59 69
E: sst@aktiv.no
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