Finn din drøm…

HAMN PANORAMA
h
6 MODERNE FRITIDSBOLIGER
…I SPEKTAKULÆRE OMGIVELSER
t MODERNE ROMSLIGE FRITIDSBOLIGER, VED ET AV NORGES BESTE REISEMÅL
t HØY STANDARD
t PANORAMAUTSIKT OVER VAKRE BERGSFJORDEN
t EGEN TAKTERRASSE PÅ CA 50 M2 MED 360 GRADERS SOLGANG OG UTSIKT
t FISK MAKRELL OG SEI FRA DIN EGEN KAITERRASSE (NB: SE OPP FOR HVAL)
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Liggende like ved det prisbelønte reiselivsanlegget
Hamn i Senja, med store panoramavinduer mot
skjærgården i vakre Bergsfjorden og midnattsola, vil du
som vil ha moderne luksus finne ditt nye drømmested!
UNIKE MODERNE FRITIDSBOLIGER MED
HØY STANDARD, STOR TAKTERRASSE
MED 360 GRADERS SOLGANG OG
UTSIKT, SAMT EGEN KAITERRASSE I
FRONT.
KLAR TIL INNFLYTTING SOMMEREN 2017
Boligene leveres nøkkelferdige, foruten
kjøkkeninnredning (vi har erfart at de aller
ﬂeste ønsker å velge sitt eget kjøkken). Alt
er ferdig malt og overﬂatebehandlet; “klart
til bruk”. Alt du trenger å gjøre er å møblere.
ALLE LELIGHETENE HAR
…3 doble soverom, ﬂislagt moderne bad,
med bl.a. vegghengt toalett, stue og
kjøkken med panoramavinduer mot vakre
BergsDorden, mm. Fra stuen har du
skyvedør ut til din egen kaiterrasse. Ved
inngangen har du egen utebod, hvor du kan
oppbevare ﬁskeutstyr, turutstyr, mm.
Alle leilighetene er praktiske og lettstelte.

PARKERING
Hver leilighet får egen parkeringsplass i
nærheten. Dessuten er det felles
gjesteparkering i området.
BELIGGENHET
Leilighetene ligger like ved det prisbelønte
reiselivsanlegget Hamn i Senja, hvor du kan
nyte alle fasiliteter, som restaurant med god
mat og drikke, et vell av aktivitetstilbud,
bl.a. båtturer og ﬁsketurer med anleggets
eventbåter, utleie av kajakker, den berømte
Badesjarken, mm.
Til tross for nærheten til reiselivsanlegget
ligger likevel disse leilighetene godt
skjermet fra anlegget, og du kan nyte
privatlivets fred på din egen kaiterrasse.

TAKTERRASSE OG KAITERRASSE
Hele taket er delt i 2 store takterrasser, der
hver leilighet disponerer hver sin terrasse.
Hver takterrasse er på ca 50m2. Kaiterrassene i i front er på ca 17m2, og har
utsikt mot hele skjærgården i BergsDorden,
storhavet utenfor, og kvelds- og
midnattsola.
STANDARD
Leilighetene er i høy bygningsmessig
standard og har et kvalitetsmessige solide
materialvalg.
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HAMN PANORAMA
• Bruttoareal: 106 m2
• Bruksareal/BRA: 93 kvm
• Herav Primærrom : 87 kvm
• Herav Sekundærrom: 3 kvm
• Lengde, inkl kaiterrasse: 17 m
• Bredde: 7,8 m
• Høy standard, med bl.a. ﬂislagt bad,
vegghengt toalett, skyvedører i glass til
kaiterrasse, glassrekkverk på terrasser i
front, m.v.
• Stor stue/kjøkken, med panorama utsikt
utover BergsDorden
• Stålpipe inkludert - klart for å koble på
din egen favoritt-ovn i stua
• Stor takterrasse på hele 50 m2
• Egen kaiterrasse på 17m2
• Egen parkeringsplass, samt felles
gjesteplasser

Plantegning takterrasse

Perspektiv front-fasade

Plantegning leilighet

Perspektiv bak-fasade

Perspektiv øst-fasade

Tegningene er illustrasjoner og det kan forekomme mindre justeringer. Kontakt utbygger for endelige kontraktstegninger. Utbygger forbeholder seg retten til å endre tegninger.
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Leveransebeskrivelse
GENERELT:
Bygningene er oppført iht. plan og
bygningsloven som gjelder for
fritidshusbebyggelse. Kravene iht TEK10 eller
TEK17 legges til grunn.
GRUNNARBEID
Leilighetene bygges fundament av betong og
bjelkelag, i strandsonen.
ALTERNATIV UTFØRELSE:
Det vil på forespørsel leveres en tilvalgsliste
hvor kjøperne av leilighet kan gjøre
oppgraderinger mot tillegg i pris (eksempelvis
heltre gulv, kjøkkeninnredning, ﬂiser og
varmekabler i entre/gang., varmepumpe,
badstue, og lignende).

STRØMTILFØRSEL, FORDELING, MÅLERE
Det tegnes eget strømabonnement for hver
leilighet, og hver enhet utstyres med egen
måler fra Troms Kraft. Felles
strømabonnement for sameiets strømforbruk
(avløpskvern, varmekabler felles
vannforsyning, felles utebelysning) etableres
og skal administreres av Sameie for feltet, evt
av eget andelslag eller lignende, som
seksjonseierne blir tilknyttet.
Det etableres eget sikringsskap i hver leilighet.
I sikringsskap for hvert leilighet vil det avsettes
plass for montering av CPS (for terminering av
eventuell ﬁberkabel) og switch. Det inngår
dobbelt stikk i sikringsskapet for strøm til CPS
og switch. Fra sikringsskap legges CAT5 kabel i
skjulte trekkerør til stue for TV, samt
tilsvarende CAT5 for internett til uttak for
trådløs ruter i gang (CPS leveres av
ﬁberleverandør for de som bestiller
abonnement på ﬁbertilknytning). Trådløs ruter
og switch inngår ikke i leveransen.
BRANNVARSLING
Det leveres seriekoblede røyk/brann varslere for hele
anlegget (trådløs eller kablet), med felles brannsentral
for hele feltet.

STRØMUTTAK/STIKK/ELEKTRISK UTSTYR
• Boks for benkebelysning under overskap
• Uttak ventilator
• Uttak oppvaskmaskin
• Uttak kjøleskap
• Uttak komfyr
• Uttak microbølgeovn
• Uttak for varmtvannsbereder
• Taklys i kjøkken
• Uttak taklys i stue
• Taklys i entre og korridor
• Taklys på soverom
• Stikk for sengelamper på soverom
• Utvendig belysning på hver veranda/terrasse
• Stikk til panelovner på hvert rom
• Uttak til vaskemaskin/tørketrommel på bad
• Strømuttak ute på veranda
• Strømuttak for eventuell varmepumpe
• Elektrisk avtrekksvifte bad
• Antall stikk ellers i hht normal bolig standard
• Det monteres termostatstyrte panelovner på
alle rom.
VANNSENTRAL
Sentralt på feltet bygges egen vannsentral for
feltet, med vannledning fra kommunalt
ledningsnett.
Det legges spredenett med varmekabler fra
vannsentralen og til hver leilighet. Det inngår
strømuttak i vannsentral (for påkobling av
varmekabel for tilførselsledningen for vann).
Vannsentral bygges inn i eget ’avlukke’/skap av
tre.
BADEROM
Badene leveres med komplett
baderomsinnredning, herunder bl.a. følgende:
• Servantbenk med servant
• Servantbatteri
• Speil
• Speilbelysning
• Vegghengt toalett
• Toalettrullholder på vegg
• Dusjvegger/dører
• Dusjbatteri og dusjgarnityr
• Vannuttak og avløp til vaskemaskin.
Baderomsinnredning og servantutstyr leveres
som normal boligkvalitet.
Badene har varmekabler i gulv med
termostatstyring.

For utfyllende
opplysninger, se
www.hamn.no

