
Innflyttingsklare leiligheter 
i Sandnes sentrum





Bo i øyeblikket – på den beste adressen i regionen. Umiddelbart ved bryggekanten 
og midt i byen. Det er en spennende bydel som vokser fram i Sandnes sentrum. Ovalen
 er et nytt signalbygg i Sandnes nye bydel Havneparken - som klart blir en signalbydel.

Havneparken Sandnes regnes blant landet mest spennende og storslagne
byutviklingsprosjekter. Her kommer det nye forretninger, restauranter, kontorer, boliger 
og hotell. Havnen i Sandnes blir endelig åpnet opp, Sandnes Havn flytter sin aktivitet til

Somaneset. Industri viker vei for direkte tilgang til brygger, sjøsprut, kultur og restauranter.
Til rekespising på bryggekanten med fjorden og fjellene der foran som fantastiske kulisser.

Ovalen er utviklet av Base Property og Ineo Eiendom. Det elegante bygget er et av tre nye
praktbygg realisert i Havneparken. Havnespeilet, hvor Sandnes Sparebank holder til, og

byens nye Rådhus er de to andre. Med omlegging av hovedvei, nye underganger og bilfrie
gater og underjordiske parkeringsanlegg vil infrastrukturen tilrettelegges for livsnytere.

Ovalen ligger helt ved sjøkanten og alle leilighetene er gjennomlyste
 med sjøutsikt, og balkong med gode solforhold mot sør/vest. 

OVALEN
Innflyttingsklare leiligheter på byens beste adresse
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Rådhuset og Ovalen 
– to gode naboer

Det nye rådhusets plassering og 
betydning gjør at dette er et signal-
bygg, både for innbyggerne og for 
transformasjonen av sentrum. Estetikk 
og arkitektur er viktigefokusområder i 
hele Havneparken, i tillegg til energi.
Rådhuset er et av flere pilotprosjekter 
innen Framtidens Byer. Det betyr at 

rådhuset etterlever mål om passiv-
hus-standard og lavt klimagassutslipp, 
tilsvarende 50 prosent av et
normalt bygg på samme størrelse.

Byggherre for det nye rådhuset 
er Sandnes Eiendomsselskap KF. 
Prosjektleder er Jarle Angelsen.

Det nye rådhuset 
er et av flere pilot-
prosjektet innenfor 
Framtidens Byer

Det nye 
SENTRUM

– Vi ønsker et sentrum hvor overganger 
viskes ut, og naturlige akser med park, 
grøntdrag, shopping og bryggeprome-
nader glir over i hverandre. Vi ønsker 
mennesker som beveger seg på kryss 
og tvers. Vi ønsker at byens sentrale 
områder utfyller hverandre, til beste for 
beboerne i Sandnes. Byen skal brukes 
og nytes, sier Laila Haugland.

Fremtiden er nå!

Laila Haugland, Daglig leder i  
Sandnes tomteselskap KF

Regionens mest attraktive adresse trans-
formeres nå til en moderne og urban 
del av sentrum med plass til nytt rådhus, 
Jæren tingrett, Sandnes Sparebank,  
høgskole, hotell, restauranter, boliger 
og kontorlokaler. Totalt 153 000 m2 
landareal frigjøres til urban og spenstig 
byutvikling. Langs hele området skal det 
opparbeides en flott havnepromonade  
til glede for hele byens befolkning. 

Havneparken

Det er planlagt et topp moderne hotell, 
eksklusive leiligheter, næringslokaler 
og kontorbygg.

-  Sandnes  -
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Havneparken endrer Sandnes sentrum 
fullstendig. Havnepromenaden langs fjorden 
blir Sandnes urbane fullendelse med vekt på 
kvalitet og høye miljøambisjoner. Her kan du 

nyte,bo, spise og shoppe.

OVALEN
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E-H0202
122 m2 BRA

SOVALT.
SOV

SOV
BOD

BALKONG

WALK- 
IN-CL.

STUE/
KJØK.

BAD

BAD

GANG

Balkong: 1,9 m2

Terrasse: 15,3 m2

Stue/kjøk.: 58 m2

Sov 1: 11 m2

Sov 2: 9,6 m2 

Walk-in-cl: 4,1 m2

Gang: 11,7 m2

Bad 1: 8,3 m2

Bad 2: 4,1 m2

Vaskerom: 4,3 m2

Bod: 4,7 m2 

N

SJØSIDEN

SETT FRA PARKEN

TERRASSE

VASK

E-H0302
122 m2 BRA

SOVALT.
SOV

SOV
BOD

WALK- 
IN-CL.

STUE/
KJØK.

BAD

BAD

GANG

Balkong: 15,3 m2Stue/kjøk.: 58 m2

Sov 1: 11 m2

Sov 2: 9,6 m2 

Walk-in-cl: 4,1 m2

Gang: 11,7 m2

Bad 1: 8,3 m2

Bad 2: 4,1 m2

Vaskerom: 4,3 m2

Bod: 4,7 m2 

N

SJØSIDEN

SETT FRA PARKEN

BALKONG

VASK

OVALEN
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E-H0402
122 m2 BRA

SOVALT.
SOV

SOV
BOD

BALKONG

WALK- 
IN-CL.

STUE/
KJØK.

BAD

GANG

Balkong 1: 1,9 m2

Balkong 2: 17,6 m2

Stue/kjøk.: 58 m2

Sov 1: 11 m2

Sov 2: 9,6 m2 

Walk-in-cl: 4,1 m2

Bad 1: 8,3 m2

Bad 2: 4,1 m2

Gang: 11,7 m2

Vaskerom: 4,3 m2 

Bod: 4,7 m2 

N

SJØSIDEN

BAD

SETT FRA PARKEN

BALKONG

VASK

E-H0501
86 m2 BRA

SOV

SOV

BOD

BALKONG

STUE/
KJØK.

BAD

GANG

WC

N

Stue/kjøk.: 41,2 m2

Sov 1: 14,8 m2

Sov 2: 8,3 m2 
Bad: 5,8 m2

WC: 1,4 m2

Gang: 5,7 m2

Bod: 4,5 m2 

Balkong: 10,5 m2

SJØSIDEN

SETT FRA PARKEN

OVALEN
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E-H0701
138 m2 BRA

SOV

SOV

SOV
BOD WALK-

IN-CL.

TV-STUE

BALKONG

BALKONG

STUE/
KJØK.

GANG

BAD

BAD

WC

VASK

Stue/kjøk.: 45,2 m2

TV-stue: 14,1m2 
Sov 1: 15,7 m2

Sov 2: 10 m2

Sov 3: 7 m2 
Bad 1: 7,5 m2

Bad 2: 6,2 m2

WC: 1,5 m2

Walk-in-cl.: 5,6 m2 

Bod: 4,7 m2 

Gang: 7,7 m2 

Vaskerom: 4,1 m2

Balkong 1: 65,3 m2

Balkong 2: 22,9 m2

SJØSIDEN

N

SETT FRA PARKEN

17

N

SJØ

PROMENADE

PARK

GATE

HAVNESPEILET ->

RÅDHUS ->

Situasjonskart
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Publikumsfavoritten 
Cirkus Cirkör er blant de 
du med jevne mellomrom 
kan oppleve i Sandnes.

|

Sandnes Kulturhus Mauritz Kartevoldsplass 1

KINOKINO Olav Kyrresgate 5, Sandnes

KULTUR
& underholdning

Kulturhuset i Sandnes er en storstue for det lokale kulturlivet. 
Opplev et spennede program av dans, musikk, teater og humor.

OVALEN
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Grønne planter og 
blomster skaper økt trivsel 
og velvære. Vi blir gladere, 
mindre stresset og mer 
effektive når vi omgir oss 
med levende planter

Hanne leverer blomster til store og små 
anledning – både bryllup, selskaper  
og begravelser.

Litt galen føler Hanne at hun var når hun startet 
opp egen butikk, uten sikkerheten til en kjede 
i ryggen. Det er en del ekstra utfordringer som 
følger med når en selger ferskvare i sentrum. 
Heldigvis har Blomst opparbeidet seg en trofaste 
kundebase og faste firmaavtaler, som får noe  

Gjør klar en ren vase med kaldt vann og hold- 
barhetsmiddelet som følger med.

Om buketten er skråsnittet, setter du den rett  
i vasen. Er ikke blomstene snittet, må du snitte  
de på skrått et par centimeter med en snittekniv, 
aldri saks eller brødkniv. Dette fordi snittet skal 
være så rent som mulig.

Blomster skal stå i rent vann, fjern blader som 
kommer i vannet. Etterfyll eller skift til rent  
vann jevnlig.

av æren for at butikken klarer seg så godt mot  
de store kjedene.

Resten av æren skal eier Hanne ha, som  
møter alle kunder med en fantastisk service  
og et strålende smil.

Skal du ha en liten bukett i stuen, eller store 
oppsatser til selskap, bør du absolutt ta turen 
innom her!

Buketten kan gjerne settes kjølig om natten, for å 
forlenge holdbarheten (ikke kaldere en 4 grader).

Ikke sett blomster sammen med fruktfatet.  
Epler og pærer er frukter som skiller ut mye 
etylengass under modningen, og for snittblomster 
er denne gassen en stor fiende.

Blomst
Den sjarmerende blomsterbutikken med navnet Blomst, 
holder til i Storgata 31. Blomst drives og eies av Hanne 
Ustad Kristensen, som startet opp her i oktober 2003.

|

Blomst Storgata 31, Sandnes

Tips til stell av blomsterbuketter

21
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Villa Rosa
Sentralt plassert midt i Langgata i Sandnes sentrum finner du Villa Rosa. 

En flott, tradisjonsrik livsstilsbutikk som selger klær, sko og interiør.

Denne flotte butikken eies og drives  
av Kristin Hatlestad, som åpnet butikken 
i 2004 og har holdt til her i Langgata i 7 
år. Her til Villa Rosa kommer det kunder 
fra hele distriktet, og Kristin har alltid 
travle dager.

Villa Rosa er en eksklusiv klesbutikk 
med mange norske og skandinaviske 
merker. 

Her er kvaliteten på et høyt nivå,  
og lokalene jordnære og hyggelige. 
Villa Rosa fører klær og sko fra byTiMo, 
Arnie Says, Samsøe & Samsøe, 5units, 
Second Female og Asfvlt sneakers, for å 
nevne noen.

I tillegg har Villa Rosa litt interiør og nips. 
Her er det mye flott å se!

Kristin Hatlestad, Villa Rosa

Vi har et stort utvalg  
fra flere eksklusive 
merker og hyggelige 
jenter som står klare til 
å hjelpe deg med å finne 
det du er på jakt etter.

|

VillaRosa Langgata 36, Sandnes

|

Rostrup Kaffi og litt Te Langgata 18, Sandnes

Kaffi& litt te

En spesialforretning innen kaffe og te, med et bredt utvalg av sjokolade, 
delikatesser, bryggeutstyr og diverse interiør.

Rostrup Kaffe & litt Te åpnet først dørene 
i Sandnes i 2004, der de videreførte 
deres arv fra Oste-Johnsen i Stavanger. 
De flotte kaffekvernene fra 1936, kaffe-
beholderne og det store, flotte antikke 
speilet ble med. 

Våren 2013 ble navnet endret fra Rostrup 
ost & kaffi, til Rostrup Kaffi & litt Te. 
Konseptet ble justert til hovedfokus på 
kaffe og te, og ostediskene ble tatt bort. 

I 2015 flyttet Rostrup Kaffe & litt Te til 
Langgata 18, og her har de nå store, 
flotte lokaler midt på torget i Sandnes. 
Kom innom og ta en kopp!

Her får du alltid smakfulle 
og spennende produkter, 
kunnskap og god service.

En sjarmerende kafè i 
behagelige omgivelser.
Her kan du nyte kaffen 
din i solen på den 
koselige uteplassen.

-  Sandnes  -
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Hos oss får du noe godt i glasset 
mens du koser deg i vårt levende 
galleri av klær, sko, vesker, 
smykker og interiørartikler

|

Skjult Langgata 67, Sandnes

Skjult
– for deg som er interessert i merkevarer, mote og kvalitet

Den lengste og hyggeligste gågaten

Langgata er Sandnes hjerte og det 
tradisjonelle handlestrøket i byen; gågata 
alle må innom for torghandel, shopping, 
kaffedrøs og kanskje en cocktail.

Hele Sandnes by var i sin tid tiltenkt 
kvadratisk kvartalsstruktur, men bare 
området rundt Langgata og Krossen 

Skjult har som mål om å få hver kunde til å føle seg spesiell. Målet er at du som kunde, skal kunne 
slappe av, slik at sansene dine skal hjelpe deg å finne det som er rett for deg.

vest for jernbanen ble gjennomført. 
Små hus ordnet i klassiske bykvartaler 
tok form ettersom byen vokste fra 
Norestraen mot Vågen. Krossen 
med omkringliggende kvartaler ble 
etablert i 1872 som byens sentrum 
og handelssenter. Da jernbanen kom 
i 1878 ble det nytt liv i det tidligere 

handelssenteret på Neset i andre 
enden av Langgata, og grunnlaget 
var lagt for et sammenhengende 
handelssentrum som i dag er Norges 
lengste gågate. Langgaten er rundt  
1 kilometer lang og en rekke bygninger 
og miljøer i gaten er bevarings- eller 
verneverdige.

25
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URMAKEREN
Kom gjerne innom butikken i Langgata 29 – så får du oppleve.

|

Urmaker Grøtteland Langgata 29, Sandnes

Her finner du Frode, Thomas og  
Bjørnar, eierene og urmakeren.  
Til heftige diskusjoner om siste fotball- 
tur til Newcastle og neste friidretts- 
mesterskap, får urverk etter urverk 
nye deler, omhyggelig rens og masse 
omsorg før de tikker mot nye tider.

Er du heldig, får du også en prat med 
urmaker Magne Grøtteland, han som 
videreførte forretningen som ble grunn-
lagt i 1903 da han overtok eierskap og 
varebeholdning i 1981. Da hadde han 
jobbet i firmaet fra 1951. 77-åringen  
husker godt de første årene da arm-
båndsur var mangelvare, han husker 
da han syklet til posten og hentet fire 
klokker. I butikken sto folk i kø da han 
kom tilbake. De fleste ble skuffet.

Selger kvalitet og reparerer selv

- Vi selger klokker fra en tusenlapp 
og oppover til flere titusener, vi selger 

kvalitet som vi kan være bekjent og 
klokker som vi kan reparere. Det er litt 
av poenget, forteller Frode Grøtteland, 
sønnen som overtok for 10 år siden.

- Vi anbefaler det vi synes er fornuftig. 
En kontorist kan gjerne ta en finslig 
type med rem, men betongarbeideren 
og snekkeren må ha noe solid, 
en kraftig lenke, noe som tåler en trykk. 

- Det har hendt flere ganger at vi har 
anbefalt noe rimeligere enn det de først 
ber om, fordi vi vil selge det som passer 
best, sier Frode.

Siste nytt fra Tag Heuer. 
Vakre veggur i alle aldre 
og fasonger. 40 år gamle 
konfirmasjonsur som venter 
på nytt liv. Alt hos urmaker 
Grøtteland.

Urmakermester Magne Grøtteland

Det er utrolig kjekt å se at 
mekaniske urverk igjen er «in». 
Mekanikk er mekanikk, og aldri 
har jeg sett noe mer fantastisk 
enn det mesterstykket som står 
i Grand Seiko

27
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Sandnes kommune har et variert  
mangfold av friluftsområder. Du kan 
finne turer i kulturlandskap eller  
i skog- og høyfjellsterreng. 

16 turområder er presentert på  
kommunens nettsider med kart,  
informasjon og turforslag. 
Kommunen har også utgitt et flott 
hefte «Turgleder i Sandnes» – de fire 
første turene som vi foreslår kan du 
lett nå til fots eller med sykkel fra 
sentrum av byen.

Dette er det nærmeste du kommer 
høyfjell i Sandnes. Bynuten er med 
sine 672 m.o.h. den høyeste toppen i 
kommunen. Det gjør den til et populært 
turmål. Like ved finner du Selvigstakken 
(597 m.o.h.). Dette er en av de bratteste 
turene som er merket i Sandnes. Fra 
toppen har du en fantastisk utsikt mot 
Høgsfjorden og Lysefjorden.

Bynutområdet

Dalsnuten

Gramstad

Melshei er kåret til det mest populære  
turområdet i byen. Her finner du tur- 
veier med lys, stier, rulleskianlegg og 
fine utsiktstopper. Du finner også  
Rogaland Arboret med et vell av ekso-
tiske trær og planter. Dette er et flott 
område for rusleturer, særlig om våren 
når rhododendron blomster. Vedafjell 
gir deg flott utsikt over store deler av 
kommunen. 

Melshei  
og Vedafjell 

Bogafjell er en av de nyeste bydelene  
i Sandnes. Du kan starte turen ved 
Stokkelandsvatnet i Ganddal og ta deg 
opp til toppen på både Stokkelands-
fjellet og Bogafjell. Begge toppene har 
fin utsikt.

Stokkelandsfjellet  
og Bogafjell

Bildet på venstre side: Selvikstakkene

Dette er den mest populære turen  
i Sandnes. Du kan starte turen ved å gå 
på Tursti nr. 1 fra sentrum til Gramstad. 
Da ser du Dalsnuten og kan ta den fine 
rundturen over toppen. Du kan og kjøre 
til Gramstad eller Dale og gå turen  
herfra – her har du muligheter for  
mange spennende rundturer. 

Dalsnuten 

Midt i sentrum av Sandnes ligger Ruten 
og Stasjonen. Følg T-merket sti som tar 
deg rett ut i nærmeste naturområde 
med et variert løypenett. Du vandrer 
forbi Kulturhuset, opp Hanatrappene til 
Ulvanuten. Da er du ute i terrenget, følg 
så skilt til Kubbetjørn – her er det flott 
grill- og rasteplass. Fra Kubbetjørn kan 
du gå til Gramstad som er utgangs-
punkt for mange spennende turer. 
Mellom Gramstad og Kubbetjørn er det 
opparbeidet turvei med lys.

Tursti nr. 1

 Du kan finne turer  
i kulturlandskap eller  
i skog- og høyfjellsterreng
Knut Sellevold
Sandnes Turlag

Vedafjell i Melshei

Er du glad i å ferdes ute i naturen, er Sandnes byen for deg.

Hvor du enn bor i Sandnes kan du finne turveier eller turstier 
rett utenfor døren din. Alle de 9 bydelene som omkranser 

bykjernen har turkart med forslag til rusleturer på stier, gater 
og veier. Kartene finner du på oppslagstavler i bydelene  

og på kommunens nettsider.

PÅ TOPPEN
AV SANDNES

OVALEN -  Sandnes  -
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Før århundreskiftet toppet seilskips-
aktiviteten seg med flere titalls skip, 
og dampskipsselskapene begynte å 
ta over. Ruteselskaper med passasjer-
trafikk, hovedsakelig til Bergen, ble 
opprettet. Den velkjente «Nattruten» 
fra Sandnes/Stavanger til Bergen var 
i årtier et begrep. Den gang gikk alle 
forbindelser til og fra fylket sjøveien. 
Skulle man til Oslo, var det enten gamle 
«Rogaland» langs kysten, på kun 38 
timer, eller så tok man nattruten til  
Bergen og tog over fjellet. 

MS Sandnes, som vi i dag ofte og 
gledelig kan se til i havn i hjembyen, 
ble bygget i 1950. Kystruteskipet var 

Nattruten med  
MS Sandnes

i perioden 1950-1974 et kystruteskip 
tilhørende Sandnæs Dampskibs- 
Aktieselskab (SDA). Sandnes gikk fast  
i nattruten Sandnes/Stavanger- 
Haugesund-Bergen. 

Etter at nattruten ble nedlagt i 1974 ble 
«Sandnes» solgt for bruk som losjiskip, 
før det i 1977 ble skoleskip «Gann»  
i Stavanger og fra 1995 «Sjøkurs»  
i Kristiansand. Da «Sjøkurs» i 2007  
skulle erstattes av MS «Ragnvald Jarl» 
ble det gamle nattruteskipet solgt hjem 
til Rogaland hvor det fikk tilbake sitt 
gamle navn og ble oppmalt i sin  
originale SDA-grønnfarge. Heldigvis.
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Det gamle nattruteskipet 
er et av de vakreste og mest 
luksuriøse skipene som har 
gått på norskekysten i rutefart

ble bygget i 1878 ble traseen lagt på 
fylling langs sjøkanten og en rekke 
eiendommer og brygger mistet sin 
tilgang til sjøen.

Industrialiseringen var en forutsetning 
for Sandnes som by. Det sammen-
hengende industrimiljøet med teglverk, 
tekstil og møller ble utbygd på fyllinger 
innerst i Vågen fra slutten av 1800-tallet 
til 1930-årene. 

I 1927 stod tre store kaier ferdige 
innerst i Vågen. Utover 30-årene ble 
disse, etter hvert som økende industri- 
alisering ga byen en rekke fabrikker, 

Sandnes vokste frem som strandsted 
og havn for Jæren. Teglverksindustrien, 
som ble startet 1784, var en viktig faktor 
for stedets vekst på 1800-tallet. 

Det er lite romantisk ved etableringen 
av Sandnes havn. I likhet med mange 
kystbyer måtte Sandnesgaukenes til-
gang til kystlinjen vike for jernbanespor 
og industri.

Skipsfarten i Sandnes startet rundt 1800 
og i første halve århundret gikk det for 
det meste i sildefiske. Sandnes havns 
historie startet i 1875, da byen fikk sin 
første havnekommisjon. Da Jærbanen 

Et historisk
tilbakeblikk

oppgradert og opparbeidet med jern- 
banespor til Jærbanen.

Siden ble havnen kraftig utvidet på 
1950-tallet, med en 350 meter ny kai. 
Arbeidet som startet i 1960 er den siste 
store utfylling av havna, og hele kai- 
fronten fikk betongelementer. 

I 1980-årene ble eiendommer på Lura 
innløst og det ble utfylt og bygget kai 
nord på Norestraen og ved Somaneset. 
Det ble også bygget gjestehavn innerst 
i Vågen og  nytt administrasjonsbygg  
i Indre Havn.

Sandnes havn

Sandnes i gamle dager

OVALEN -  Sandnes  -
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uno form

Med et markant design-, reklame- og forretningstalent og stor idérikdom 
revolusjonerte Arne Munch på slutten av 1960-tallet hele den danske  

og skandinaviske kjøkkenbransjen. Han konstruerte en kube på 60 x 60 
x 60 cm. Den kvadratiske modulen gjorde det mulig å snu og vende på 
modulen etter brukerens behov og rommets innredning, og slik skapte 
de harmoniske målene et estetisk vellykket møbel. Et italiensk sofabord 
ga Munch ideen til uno forms karakteristiske lamellskuffefronter, og av- 
skaffet dermed håndtakene på kjøkkenet – også det var en revolusjon. 

Og navnet på kjøkkenet avspeiler selvsagt enkelheten. Designet var 
basert på én form – på latin heter det "uno form".

uno form kler og utfyller sådan den gjennomførte design- og arkitektur- 
linjen i Ovalen. Det er en eksklusiv og sofistikert kjøkkenløsning som 
kler deg som har sansen for rene linjer, lekre materialer og et sterkt 

individuelt look.

Ovalens leiligheter blir utstyrt med uno form-kjøkken, en dansk 
designklassiker skapt av Arne Munch.

– Skandinavias mest  
ettertraktede kjøkken
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Avantgarde

N-series er den enkle og minimalistiske serien fra uno form, kjenne-
tegnet av rene og systematiske linjer på kjøkkenet. N-series tilbyr 

full håndtaksløshet med enten mekanisk trykkeåpning eller elektrisk 
servodrive og kan slik sett fremstå helt skulpturelt og rent i uttrykket. 

Når alt er på plass og for hånden, er det moro å lage mat. Derfor tilbyr vi 
mange forskjellige skuffeinnredninger som passer til enhver families liv 

på kjøkkenet.  
uno form´s skuffesystem er i N-series en kryssfinérskuffe i bjørk som 

standard - utstyrt med fullt uttrekk og soft-close.

"Essence of purity"

Kjøkkenløsninger vist på disse oppslagene 
er ikke kjøkken løsningene som leveres  
i Ovalen. Dette er kun illustrasjons bilder for 
å illustrere et uno form kjøkken.
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uno form skapes med hendene,
med hodet og med hjertet.
På snekkeriet i Farsø i Danmark
lages alt manuelt, helt uten bruk
av roboter og samlebånd.

Jan Damholdt Andersen
uno form, Danmark Arne Munch var mannen bak 

uno form-kjøkkenet. På slutten 
av 1960-tallet revolusjonerte han 
hele den danske kjøkkenbransjen.

-  uno form kjøkken  -



ROMSKJEMA

OMRÅDE BESKRIVELSE GENERELT ENTRÉ STUE/

KJØKKEN

WC SOV. BAD VASK. BOD TRAPP GANG HEIS

GULV Eikeparkett, hvitkalket en-stavs. X X X X

Listverk for parkett: Hvitkalket eik gulvlist 

(ikke vokset).

X X X X

Fliser 60 x 60 cm. X X X

Fliser 60 x 60 cm, mosaikk nedsenket  

i dusj.

X

Spesielt for entré: Flis ikke mulig grunnet 

trinnlydskrav.

X

Gummibelegg i trapper og inngangsparti. X X X

VEGG Sparklet og malt gips/betong. 

Med papirtapet.

X X X X X

Sparklet og malt gips/betong. X X

Listverk. Hvitmalt, synlige spikerhull fylles 

med voks.

X X X X X X X

Fliser 60 x 60 cm. X

Isolasjon i innvendige vegger. X X X X X X X

FARGEVALG Det kan velges maks 3 farger pr. leilighet. X

HIMLING Sparklet og malt gips/betong. X X X X X X X X

Sparklet og malt gips. X

Himling på bad, WC, boder og gang kan 

være nedsenket pga. tekn. føringer.

(X) (X) (X) (X) (X)

Det kan i noen rom forekomme inn- 

kassinger for rørføringer til andre rom.

(X) (X) (X) (X) (X)

ELEKTRO Elektriske punkter etter  

NEK 400-8-823/TEK 10.

X

TV uttak. X

KABEL TV Det leveres grunnpakke fra leverandør. 

Service/avgift må betales til kabelselskapet.

X

BREDBÅND Det leveres rørfremlegg frem til den 

enkelte leilighet.

X

UTV. LYS Utelys ved innganger og på balkonger. X

ELEKTRO UTE Stikkontakt på hovedbalkong. X

RINGEKNAPP Ringeknapp ved inngangsdør. X

OPPVARMING Vannbåren varme i gulv. X X X X X

SANITÆR Ett-greps kjøkkenbatteri. X

Ett-greps servantbatteri. X X X

Vask. X X

Vegghengt toalett. X X

Fordelingsskap vann innfelt i vegg over WC. X

OMRÅDE BESKRIVELSE GENERELT ENTRÉ STUE/

KJØKKEN

WC SOV. BAD VASK. BOD TRAPP GANG HEIS

VANN- 
UTKASTER

Vannutkaster på hovedbalkong for den 

enkelte leilighet.

VENTILASJON Tilluft/avtrekk. X X X X X X X

Ventilasjonsaggregat. X

Ikke avkastkanal for tørketrommel. 

Kun kondens-tørkertommel kan benyttes.

X

INNREDNING Se egen kjøkkentegning. X

Se egen tegning for baderomsmøbel. X

Se egen tegning for vaskeromsmøbel. X

Speil m/lys. X X

Vannlås og synlig rør under vask i krom. X

Nedsenket område for dusj. X

Slissrenne som sluk i dusj. X

Leiligheter uten vaskerom har opplegg 

for vaskemaskin på bad.

X

VINDUER Utvendige karmer med aluminiumsbeslag 

i farge RAL 8022.

X

Innvendige karmer i farge RAL 9003. X

Innvendige foringer leveres hvitmalt 

i NCS S 0500-N.

X

INNERDØRER Hvit glatt med hvitmalt karm. 

Vrider i blank utførelse.

X

YTTERDØR Leveres med malt karm. Vrider i blank 

utførelse. Leveres med kikkhull.

X

FASADE Utvendige overflater er i betong, 

tre og platekledning.

X

BALKONG Terrassebord Royal Dua Grå el. tilsvarende. X

Balkongrekkverk: Spiler pulverlakkert, 

lys farge. 

X

POSTKASSE Plasseres ved inngang i 1. etasje. X

PARKERING 1 stk. parkeringsplass i parkeringskjeller. X

SPORTSBOD Sportsbod 5m2 i kjeller. X

KJELLERPORT Automatisk portåpner med GSM åpner 

fra telefon.

X

FELLESAREAL FELLESAREALLEILIGHETER LEILIGHETER
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Utbygger

Konsept og idé ved Ensign Reklamebyrå
3D illustrasjoner ved Ensign Reklamebyrå

ovalen-sandnes.no

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 leveranse beskrivelse 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.

Salgsansvarlig utbygger

Daniel Søreng Honstad, 959 72 361
dhs@basebolig.no
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