
Hotelltoppen

Halbrendsøyra 2, 6801 Førde  |  Telefon: 47 87 40 00 

www.gravdal.no

TOMANNSBUSTAD PÅ HOTELLTOPPEN
i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

BRUKSAREAL: 131 kvm.   SOVEROM: 3 – 4

FINNKODE: 6329 0125

TA KONTAKT MED: Bente Andenæs, tlf: 90 82 14 17, ba@gravdal.no

Førde 27.08.15
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Tomannsbustaden ligg flott og skjerma 
plassert i endeveg, med godt utsyn over 
Førde sentrum, Jølstra som sildrar forbi 
og fjordutsikt.

Dette er ein unik sjanse til å få ein sentral, men 
samtidig skjerma bustad. Tomannsbustaden ligg 
praktisk til i endeveg og med alt av tilbod i nær-
leiken. Tomta har fantastiske solforhold i som-
marhalvåret, og med uteplass i begge etasjar kan 
du nyte sola på terrassen eller i din eigen private 
hage til seint på kveld! 

Skjerma, 
sentral tomt

illustrasjon frå tomt 6
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Den moderne og minimalistiske bustaden, med 
gode romløysingar, ligg flott plassert i høgda med 
inngang på hovudplan med entre, bad, stove og 
kjøkken og utgang til balkong. 3 soverom, bad og 
walk in-garderobe i underetasjen. Toppetasjen 
inneheld soverom, TV/mediarom og ein stor tak-
terrasse på over 30m2.

Arkitektteikna 
tomannsbustad

illustrasjon frå ballingslov.se

illustrasjon frå tomt 6
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Hotelltoppen ligg svært sentralt til i høgda over 
Førde sentrum. Du har gåavstand til alle tilbod og 
tenester, med blant anna kjøpesenter, trenings-
senter, parkar og kommuneadministrasjon berre 
eit steinkast unna. Fleire turtilbod ligg rett utanfor 
utgangsdøra di, og den populære turvegen Haf-
stadkleiva ligg berre eit par hundre meter unna. 

Sentrumsnært

illustrasjon frå tomt 6
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Kjøkkenet blir innreia med Modell Sirius frå Huseby 
sitt nye prosjektsortiment «Agil», med valfri ben-
keplate i laminat med rett kant. På kjøkkenet har 
ein høve til å velje mellom 4 fargar utan pristillegg: 
Heilkvit - Eggekvit - Kvit Lin- Grå skifer. Du kan som 
tilval skifte til andre frontar i sortimentet. Vi tilbyr 
gode tilbod på kvitevarer frå kjente leverandørar 
som Miele, Siemens m.m.

illustrasjon frå tomt 6

Siste nytt 
frå Huseby

illustrasjon frå tomt 6
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Bustadane har 2 bad og moglegheit for eige vas-
kerom. Bada vert leverte med baderomsinnreiing 
frå Ballingsløv, modell Happie. Du kan som tilval 
skifte til andre frontar i sortimentet. Det er For-
tissimo baderomsplater i ulike flisestørrelsar på 
vegg, og flis og sokkelflis på golv. Hovudbad blir 
levert med dusjhjørne str. 90x90, med innsvin-
gande dører.

Det er 4 soverom i bustaden. Det luftige hovud–
soverommet i underetasje, med direkte utgang til 
hagen, har også ein stor og romsleg walk in-gar-
derobe på heile 5.6 m2.

illustrasjon frå ballingslov.se

illustrasjon frå tomt 6

Bad og soverom 
– med moglegheit 
for vaskerom
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Valmoglegheiter

illustrasjon frå tomt 6

illustrasjon frå tomt 6

Det lyse og flotte TV-/mediarommet i toppetasjen har 
store vindauge og utgang til takterrassen med panora-
mautsikt over heile Førde. Som tilval kan ein byggje tak 
over delar av terrassen. (Mogleg takstorleik er vist som 

stipla linje på planteikning). Ta kontakt med oss, og vi vil 
ta ein gjennomgang av alle valmoglegheitene. Her kan vi 
i stor grad tilpasse etter ønskje og behov, dersom du er 
tidleg ute i byggjeprosessen. 

Takterrasse, 
balkong og hage

Bustaden har delvis overbygd balkong på hovudplan og tak-
terrasse på topplan. Det er planlagt eit romsleg tun ved inn-
gangspartiet, der ein kan lage eigen, privat hage. Som de ser 
av biletet er det kort veg til sentrum. Likevel bur du landleg 
til med fleire barnehagar, skular og flott turterreng like i nær-
leiken. Kort avstand til arbeidsplassar og servicetilbod i sen-
trum. Bu trygt og stille i Øvre Kleivane i enden av ein blindveg  
– med 5 minutts gangavstand til Førde sentrum.

illustrasjon frå tomt 6
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ALTERNATIV UNDERETASJE 
MED VASKEROM

Nøkkelferdig
Tomannsbustaden er planlagt av arkitekt, med gjennomtenk-
te løysningar, romsleg stove og kjøkken, 4 soverom, 2 bad 
og eige TV-/mediarom i toppetasjen. Romma har store, mo-
derne vindauge, som gjev fantastisk utsikt. På kjøkkenet blir 
det vindauge mellom benken og overskåpa, ein fin detalj som 
gjer det lyst og triveleg. Bustaden vert levert med ei enkel 
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HOVEDETASJE TOPPETASJE

tilgjengeleg sportsbod i front, for oppbevaring av utstyr. 
Carport og biloppstillingsplass følgjer med.

Bustadane vert selde «nøkkelferdige», det vil seie at 
kunden overtek bustaden når den er ferdig og klar for 
overtaking. Du kan sjølv velje standard på overflater i 

dei ulike romma. Ta gjerne kontakt for å få oversikt over 
valmoglegheiter.

BRA 131,4  
P-rom 119,4
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Situasjonsplan
«Hotelltoppen» ligg innanfor reguleringsplanen for Førde 
Hotell – bustadtomter, og ligg plassert på høgda ovanfor 
Førde sentrum. «Hotelltoppen» er regulert til einebusta-
dar og tomannsbustadar. «Hotelltoppen» er regulert med 
6 bustadtomter og på tomt nr. 10 har vi planlagd denne 

flotte tomannsbustaden. Det tar 5 minutt å gå til sen-
trum av Førde via gangveg, og Ytre Hafstad er eit område 
med barnehage, barne- og ungdomsskule og tilgang til 
fine turterreng.

Øst

Øst

Øst

Vest

Vest

Vest

ATTERHALD: Alle opplysningar i dette salsprospektet 
er gjevne med atterhald om rett til endringar som er ten-
lege og naudsynte, føresett at dei ikkje reduserer den 
generelle standarden vesentleg. Kjøpar aksepterer at 
utbyggjar har rett til å utføre slike endringar. Alle bilete 
og illustrasjonar er av illustrerande art og kan avvike frå 
levert sluttprodukt. Vidare vil det kunne vere unøyaktig-
heiter på utsikta i dei ulike interiør- og eksteriør -illustra-

sjonane. Der det er avvik, gjeld leveransebeskriving og 
salskontrakt framfor dette prospektet. Vi tek atterhald 
om kommunal godkjenning. Oppgjer kan etter utbyggar 
sitt ønskje skje ved garantistilling etter bustadoppfø-
ringslova §47. Det vert teke atterhald om trykkfeil i le-
veransebeskriving og i salsprospektet. Førde, 27.08.15.

illustrasjon frå tomt 6
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Ta kontakt med: 
Bente Andenæs
Tlf: 90 82 14 17
ba@gravdal.no

Gravdalgruppa er ein påliteleg og profesjonell samar-
beidspartnar når du skal bygge bustad. Vår oppgåve er 
å tilfredsstille ønskja de har til den nye bustaden – sam-
tidig som vi ordnar alt det de ikkje hadde tenkt på! Med 
over femti års erfaring frå bustadbyggebransjen, er vi ein 
solid og trygg partner når du skal gjere ei av dine stør-
ste investeringar. Vi er opptatt av å bygge attraktive og 
moderne bustader, og leverer nøkkelferdig om ønskeleg. 

Gravdalgruppa har hovudkontor i Førde, og består av 
Gravdalgruppa as, Gravdal Prosjektutvikling as, Gravdal 
Bustadprosjekt as og Gravdal Bygg as. Hovudaktiviteten 
er totalentreprisar innan privat sektor, fortrinnsvis i bu-
stadmarknaden. I eit normalår sel vi ca. 50 leilegheiter 
og rekkjehus, og omset for omlag 200 millionar. 

Les meir om oss og prosjekta våre på www.gravdal.no 

Om Gravdalgruppa
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