
T I LVA L G S L I S T E



VIKTIGE VALG

Å kjøpe nytt hjem er en stor avgjørelse. Det er viktig å tenke gjennom 
hva slags hjelp du kan trenge underveis. 

Kanskje du trenger å snakke med ekspertise, eller vil du hente inn råd 
fra venner og familie. Ja, så gjør det! Det er viktig. For da blir du tryggere 
i dine valg. Og når valget er tatt er det ingen vei tilbake.

Hvis du velger å ikke ta noen spesielle valg, blir leiligheten overlevert 
med gjennomtenkt og solid standardløsning. Satt sammen av flinke 
fagfolk.

Velger du å foreta noen valg, så ikke glem og kos deg med det. Se det 
for deg, la det synke og følg magefølelsen. Da kan du være trygg på at 
det blir bra. Når nøkkelen settes i døra på ditt nye hjem, skal du være 
tilfreds med de valgene du har tatt. 

TILVALG

Vår målsetning i prosjektene er null feil, men risikoen er større ved 
individuell tilpasning. For å unngå feil, setter vi derfor som krav at alle 
individuelle endringer fra kjøper må være skriftlige, og de skal inn på 
tegning. Tegningene distribueres til alle involverte parter i prosjektet.

Våre priser er basert på innhentede pristilbud fra underleverandører, 
konsulenter og entreprenørens arbeider. Konsulentene (arkitekt, pros-
jektering, elektro, rør m.m.) har ofte start- og minstepriser for å utføre 
endringen. I tillegg vil kostnadene vedrørende vurdering, prising samt 
administrasjon på byggeplass regnes med i tilbudet. 

I hendene har du nå verktøyet og hjelpemiddelet på veien 
fram mot det som skal bli ditt ferdige hjem. Med denne 
brosjyren skal vi hjelpe deg gjennom den informasjonen 
du trenger, for enklere å kunne ta valg, slik at hjemmet ditt 
blir akkurat slik du ønsker deg. 

Følger du brosjyren side for side, vil du få oversikt over de mulighetene 
du har. 
Ta deg god tid underveis for dette er snakk om viktige valg. Å skifte far-
gen på veggene på et senere tidspunkt vil være en ganske enkel affære, 
mens andre deler av hjemmet ditt, som materialvalg for gulv, ekstra 
elektriske punkter og valg av kjøkkeninnredning, er langt vanskeligere 
å skifte ut når du først har flyttet inn.

T I LVA L G S L I S T E

Forbehold om trykkfeil og prisendringer.
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KJØKKEN
JKE Design Førde leverer et populært kjøkken 
med slette fronter for dette prosjektet. 

For å se standard leveranse og evt. gjøre endringer vil kjøkkenleverandøren ta 
kontakt med deg for å avtale et møte. 

Ønsker dere å gjøre endringer vil dere få et tilbud fra kjøkkenleverandøren som 
dere signerer for godkjent bestilling. 

Faste inntegnede rør-eller el-installasjoner kan ikke flyttes som f.eks. vask og 
kjøkkenventilator. 

Hvitevarer er ikke inkludert i BoligPartner sin leveranse, men kan bestilles fra 
JKE slik at de blir ferdig montert. Dersom man ikke ønsker å bestille hvitevarer 
fra JKE kan man montere dette selv i etterkant av overtagelse. Det må 
påregnes ekstra kostnader fra elektriker ved bestilling av hvitevarer som det 
kreves ekstra stikk/kurs for, som f.eks. micro eller dampovn. 

Dersom man bestiller oppvaskmaskin levert fra JKE, kan man også bestille 
påkobling av oppvaskmaskin fra rørlegger, dette er inkludert i prisen.
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Overflater himling

Entré: Zeuz Grafite 30x60 cm

Tilvalg

Hvitmalte trefiberplater 
i alle himlinger

Inkludert

Panelbord i alle himlinger

Tilvalg

Sparklet og malt gips i alle 
himlinger

Tilvalg

Gulvfliser

Flis på gulv bad:

FK PRO Shadow, Black 20x20

Standard

Gulv
Vi leverer et laminatgulv av god 
kvalitet som standard for disse 
boligene. Ønsker man en annen type 
gulv, avtales dette med selger. Det er 
ikke mulig å velge flere typer gulv til 
samme bolig. Vi har prøver på gulv i 
våre lokaler.

Gulvfliser større enn 20x20 cm vil kreve at det legges mosaikkfliser i dusjsone 
for å å tilstrekkelig fall til sluk. Vi har flisprøver på dette i våre lokaler.

Pergo Rocky Mountain Oak, 
plank 2050X240X9,5 mm

Tilvalg

Pergo laminat Chalked Nordic 
Oak, lang plank 2050X240X9,5 
mm

Inkludert

Pergo laminat Chalked Nordic Oak
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Vegger tørre rom

14 BASIC

Skygge Soft Menthol

Skygge Hvit

Huntonit kostemalte veggplater type Skygge er for alle som 
ønsker et originalt og tidløst utseende på innvendig vegg. 

Lekker kostemalt overflate, nye farger og det beste kjerne-
materialet gjør Skygge veggplate til et valg for fremtiden. 
Leveres i 2 pk for enkelhets skyld.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. Not og fjær 
gir enkel og rask montering med skjult spikring, enten på en 
eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. 

KOSTEMALT

SKYGGE PROFIL

SKYGGE VEGGPLATE

Nettomål mm Bruttomål mm Nobb nr
Klassisk Hvit 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768354
Klassisk Hvit* 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 49768373
Mist 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768422
Soft Menthol 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768456
Soft Eucalyptus 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768475
Deep Ocean 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49774673

*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Original:

5-bords kostmalt

Huntonit kostemalte veggplater 
type Skygge er for alle som ønsker 
et originalt og tidløst utseende på 
innvendig vegg.

Standard

Basic Wall Kostemalt veggplate 
mikrofuge

Huntonit Mikrofuge er kostemalte 
veggplater med diskret fuge og uten 
freste bord. Mikrofugen gir platene en 
minimal skjøt og overflaten er sterk og 
kostemalt. 

Tilvalg

Sparklet og malte gipsvegger

Farge hvit.

Andre farger kan avtales.

Tilvalg

Huntonit Mikrofuge er kostemalte veggplater 
med diskret fuge og uten freste bord. 

Mikrofugen gir platene en minimal skjøt og 
overflaten er sterk og kostemalt. 

KOSTEMALT

MIKROFUGE
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Frost
S1500-N

Mist
S3000-N

Klassisk Hvit
S0500-N

Hvit
S0502-Y

Veggplate Mikrofuge Mist

Nettomål mm Bruttomål mm Nobb nr
Hvit 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 52848403
Hvit 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 52848460
Hvit* NYHET 11 x 600 x 3050 11 x 620 x 3050 54515364
Klassisk hvit 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 52848505
Klassisk hvit* 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 52848532
Frost 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 52848475
Frost* 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 52848486
Mist 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 53307285
Mist 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 53307293

*bestillingsvare           Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

LENGDESKJØT 
I MIKROFUGE PROFIL 

14 BASIC

Skygge Soft Menthol

Skygge Hvit

Huntonit kostemalte veggplater type Skygge er for alle som 
ønsker et originalt og tidløst utseende på innvendig vegg. 

Lekker kostemalt overflate, nye farger og det beste kjerne-
materialet gjør Skygge veggplate til et valg for fremtiden. 
Leveres i 2 pk for enkelhets skyld.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. Not og fjær 
gir enkel og rask montering med skjult spikring, enten på en 
eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. 

KOSTEMALT

SKYGGE PROFIL

SKYGGE VEGGPLATE

Nettomål mm Bruttomål mm Nobb nr
Klassisk Hvit 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768354
Klassisk Hvit* 11 x 600 x 2740 11 x 620 x 2740 49768373
Mist 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768422
Soft Menthol 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768456
Soft Eucalyptus 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49768475
Deep Ocean 11 x 600 x 2390 11 x 620 x 2390 49774673

*bestillingsvare Nettomål må benyttes ved beregning av forbruk.

Original:

Baderomsplater 
Fibo Legato Hvit S-110 S

Standard

Vegger på bad/vaskerom

Baderomsplate 
Fibo Marcato M6030

Tilvalg

Baderomsplate 
Fibo Fortissimo 3092 F23 HG

Tilvalg
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Bademiljø Line 3.0 grå m/ speil

Tilvalg

Bademiljø Line 3.0 wood m/ speil

Tilvalg

Baderomsinnredning
Standard: Bademiljø Line 3.0 hvit m/ speil

Ønskes høyskap kan dette fås som tilvalg.

Bademiljø Line 3.0 grått høyskap

Tilvalg

Bademiljø Line 3.0 hvitt høyskap

Tilvalg

Original: Bademiljø Uni L vegghengt toalett

Inkludert
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Original: Oras Saga

Inkludert

Hansgrohe Talis S80

Tilvalg

Oras Saga Cubista

Tilvalg

Tapwell Evo 070

Tilvalg

Tapwell Rin 071

Tilvalg

Servantbatterier

Original: Oras Saga kran med avstenging

Inkludert

Tapwell Rin 184 sort

Tilvalg

Kjøkkenbatterier
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Cascata 2.0 hånddusj enkel 
strålefunksjon

Inkludert

Victoria 2.0 dusjsett 3 
strålefunksjoner

Tilvalg

Hansgrohe Crometta S 
Showerpipe 240

Tilvalg

Dusjsett

Oras Oramix dusbatteri

Inkludert

Oras Nova dusjbatteri

Tilvalg

Oras Cubista dusjbatteri

Tilvalg

Dusjvegger

Downlights 18 stk

Tilvalg

Downlights 12 stk

Tilvalg

Downlights 6 stk

Tilvalg

Comfortvarme i gulv stue/kjøkken

Tilvalg

Elbil-lader
Hjemmesentral komplett type 2 
(type kan endres)

Tilvalg

El-leveranse

Bademiljø Vision 90x90 cm
bua dører

Inkludert

Inr Niagara sort

Tilvalg

Inr Niagara klart/frostet 
blanke profiler

Tilvalg
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Mira 3 Prestige Basic Steel

Tilvalg Tilvalg

Mira 4

Tilvalg

Mira 3 og 4 er de nyeste ovnene i den populære Mira-serien. De stramme linjene og 
det ultrastilrene uttrykket skaper et par majestetiske vedovner som nærmest svever 
over gulvet. De to ovnene er en naturlig utvikling av Mira 1 og 2. Videreutviklingen har 
resultert i en stor og praktisk kammerdør som elegant skjuler den enkle betjeningen 
og ristestangen. Som tilvalg kan Mira fåes med fettsteins-topp.

Prestige Basic er en populær serie ovner i en 
slank og elegant design og med høye dører 
som sitt kjennetegn.

Mondo 3
Standard peisovn

Mondo 3 er det nyeste tilskuddet til den populære ovnserien 
med imponerende varmekapasitet.

Døren til Mondo 3 er i støpejern, og det samme er døren 
til vedkammeret, som fås som ekstrautstyr. De tunge 
kvalitetsmaterialene gir en vekt på 112–210 kg, som bidrar 
til å sikre ovnens effektivitet. Mondo 3 fås i variantene stål, 
kleberstein eller Indian Night. Fås med dør til vedkammer og 
topplate i støpejern, kleberstein eller Indian Night.
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Så fint at du liker prosjektet vårt. Vi er et erfarent team med arkitekter og ingeniører 
som har utviklet disse boligene og planlagt alt til hver minste lille detalj. Nå håper vi 
at du finner akkurat den boligen som passer dine behov og drømmer. Ikke tenk på 
tekniske krav og forskrifter – vi garanterer at alt dette er ivaretatt. 

Å kjøpe et nytt hjem handler om fremtiden din. Du fortjener at veien dit er både trygg og forutsigbar. 
Det er derfor vi ønsker å følge deg tett helt fra du bestemmer deg for hvor du ønsker å bo til lenge etter 
at du har skapt ditt nye hjem. Akkurat slik BoligPartner har gjort det for tusenvis av andre boligkjøpere 
fra nord til sør. 

Norges største fagmiljø innen trehusbygging er samlet her hos oss. Nå er vi klare til å jobbe for deg. 
Du kan trygt stole på oss. 

VI I BOLIGPARTNER 
SIKRER DIN TRYGGHET

TA KONTAKT
Det er SUNNFJORD BYGG AS som står bak dette prosjektet.

Trygghet for kunden er veldig viktig for oss og derfor legger vi stor vekt på fagkunnskap, 
erfaring og sterk lokal kjennskap.

Som en erfaren og seriøs boligaktør følger vi Bustadoppføringslova. Det betyr at vi stiller 
økonomisk garanti under byggetiden og fem år etter overlevering. Det økonomiske oppgjøret 
gjennomføres alltid av eiendomsmegler eller advokat. Kjøper du av oss, utfører vi alltid 
befaring ett år etter innflytting. Skulle det dukke opp avvik, utbedrer vi disse.

 Vi er et trygt valg for deg. Ta kontakt, vi er klare til å svare på dine spørsmål. 

Terje Grønfur 
Daglig leder
909 42 138    terje.gronfur@boligpartner.no

SUNNFJORD BYGG AS
Hafstadvegen 23, 6800 Førde

Terje Grønfur

Det tas forbehold om trykkfeil. Alle 3D-illustrasjoner, plantegninger og foto er kun ment som illustrasjoner og vil kunne avvike fra standard 
leveranse. For eksakt funksjonsbeskrivelse og informasjon om den enkelte bolig, henvises det til leveransebeskrivelse og 1:100-tegninger. 



BoligPartner tar forbehold om trykkfeil og prisendringer i tekst og bilder


