NYE BOLIGER FRA NORDBOHUS MIDT TROMS

Illustrasjon

6 MODERNE BOLIGER NOEN HUNDRE METER
FRA SETERMOEN SENTRUM.

PARALLELLEN

NORDBOHUS MIDT TROMS

Nordbohus Midt Troms presenterer:

PARALLELLEN

6 romslige familieboliger
Kort vei til Setermoen sentrum
Store vindusflater
Smarte løsninger og høy kvalitet
Uterom for å trives i
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R O M F O R D E T G O D E L I V.
Nå kan du sikre deg en flott bolig i Parallellen – i et boligfelt
som ligger kun noen hundre meter fra Setermoen sentrum
i Bardu. Her får du flotte solforhold og storslått utsikt på

PALLETT 1

kjøpet.
Parallellen er et etablert nabolag hvor innbyggerne setter
tilhørighet og trivsel i sentrum - nettopp fordi et hjem er
så mye mer enn bare et hus. I Parallellen skal det være plass
til alle og kunne tilfredsstille dine behov for en
enklere hverdag med kort vei til det meste.
Området er meget barnevennlig, her kan barna leke fritt
i trygge omgivelser. Det er kort vei til flere barnehager, og
både skole og svømmehall ligger i nærområdet.
Er du i tillegg glad i friluftsliv ligger turterrenget rett utenfor
stuedøra. Området ligger flott til mellom storslagne fjell og
elver, og kan i tillegg smykke seg med kort vei til flotte
Rohkunborri nasjonalpark.

PALLETT 3B

Altevatnet i Indre Troms er en av Norges største innsjøer og
området rundt er et yndet hytteområde i tillegg til å være
en av landsdelens best bevarte villmarker.
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PALLETT 3B

ET HUS I REKKE.
Her skal det bygges to ulike typer hus i rekke. Boligene er
gjennomarbeidet og har flere likhetstrekk – de er praktiske,
moderne og fleksible med plass nok til å være sammen, og
til å være litt for seg selv. Planløsningene er åpne og du kan
enkelt tilpasse rommene til det du har mest behov for, om
det er et ekstra soverom, arbeidsplass eller lagring.
Nye boliger som dette har dessuten moderne løsninger for
både isolasjon, ventilasjon og oppvarming – noe som sikrer
et godt inneklima og energibesparende løsninger. Med ny
bolig slipper du å tenke på vedlikehold og oppussing, og
kan nyte tiden til andre ting. Her ligger alt til rette for at
familiens husdrøm kan bli virkelighet.

DE SMARTE LØSNINGENE
MED CARPORT OG SKILLEVEGG
FUNGERER SOM NATURLIG
AVGRENSNINGER MELLOM
BOLIGENE.
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PALLETT 1
PALLETT1
Tre lyse og luftige boliger over 3 plan. Husene har en smart
og praktisk planløsning, med garasje i underetasjen og to
etasjer med store luftige rom. I 2. etasje finner du blant
annet fire soverom og to bad. Hovedetasjen består av en
åpen kjøkken- og stueløsning med store vindusflater som
gir boligen en ekstra dimensjon av luft og lys. Her er det
lagt til rette for høy trivsel i en bolig med en flott fasade
og gode løsninger.
Fra gangen i første etasje kommer du inn i den åpne
løsningen mellom stue og kjøkken som legger til rette for
muligheter til å innrede og benytte arealet slik man helst
ønsker. Her er det i tillegg et bad, samt god plass til lagring
med en egen bod. Fra stue- og kjøkkendelen er det utgang

Illustrasjon

til uteareal på bakkeplan på den ene siden og en ekstra
balkong på den andre siden.

NYT SOLEN PÅ TERRASSEN PÅ

Andre etasje består av soverom og bad, der det ene
soverommet enkelt kan gjøres om til en ekstra stue eller

DEN ENE SIDEN ELLER UTEOMRÅDET

arbeidsrom. Her er det også utgang til egen balkong som

PÅ DEN ANDRE SIDEN.

gir skjerming til utgang i 1. etasje.

Illustrasjon
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PALLETT 1

Illustrasjon

E T I N N BY D E N D E B A D G I R F Ø L E L S E N AV L U K S U S O G V E LVÆ R E I H V E R DA G E N .
B A D E T H A R F L I S L A G T G U LV M E D VA R M E K A B L E R .
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PALLETT 1
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Store vinduer og gjennomlysning gir en ekstra god romfølelse. Farge på veggen er til inspirasjon.
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INNHOLD PALETT 1.
U. etasje: Garasje, bod, gang, vaskerom
1. etasje: 4. soverom, bad, gang.

U. etasje: BRA 38,0 kvm

1. etasje: BRA 62,6 kvm

2. etasje: BRA 62,6 kvm

BRA totalt: 163,2 kvm

2. etasje: Kjøkken, stue, gang, bad og bod.

U. etasje: P-rom 15,4 kvm

1. etasje: P-rom 62,6 kvm

2. etasje: P-rom 62,6 kvm

P-rom totalt: 140,6kvm

SOV
7.9 m2

GANG
4.9 m2

SOV
8.5 m2

S.S.

BOD
5.0 m2

BAD
6.5 m2

KJØKKEN/STUE
44.3 m2
BAD
5.3 m2

VASK
9.4 m2
GARASJE
17.6 m2

SOV
10.7 m2
GANG
4.3 m2

Underetasje
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INSP.
LUKE

BOD
6.2 m2

1. etasje

2. etasje

GANG/
TRAPP
16.9 m2

SOV
8.5 m2
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PALLETT 3B

PALETT 3B.
Dette er romslige boliger med en god og praktisk planløsning over to etasjer med luftig hems. Det er totalt tre
soverom og to bad i boligen.
Den åpne løsningen mellom stue og kjøkken gir ekstra
takhøyde og med store vindusflater i tillegg gir dette flott
gjennomlysning i hovedetasjen. Fra hovedetasjen er det
også direkte tilgang til uteplass på bakkenivå.
I underetasjen finner du et større baderom, bod/vaskerom
og to soverom. I tilknytning til det største soverommet
ligger det også et stort garderoberom/walk-in-closet.
Inngangspartiet til boligen er overbygd og har egen carport
som gir fin skjerming til privat uteareal mellom boligene.
Boligens gode planløsning gir flere gode alternative
løsninger og åpner opp for at noen rom kan benyttes til
ulike formål, enten som et ekstra soverom eller
kombineres på andre måter.
Hemsen er lys og luftig og gir boligen et ekstra rom og flere
bruksmuligheter. Den kan benyttes som plass for gjester,
Tv-stue eller kanskje som et lekerom for barna.
Takhøyden som hemsen tilfører gir rommene mer lys
og en luftig romfølelse.
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Farge på veggen er til inspirasjon.

NORDBOHUS MIDT TROMS

Illustrasjon

MED EN ÅPEN STUE- KJØKKENLØSNING OG HEMS FÅR DU MYE TRIVSEL I ETT!
H E R K A N M A N S A M L E S E L L E R T R E K K E S E G T I L B A K E - A LT E T T E R B E H O V.
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INNHOLD PALETT 3B.

CARPORT
16.4 m2

1. etasje: Gang/vindfang, stue,
kjøkken, 1 soverom, bad, gang, bod.

SPORT
5.3 m2

SPORT
5.3 m2

2. etasje: Gang, 2 soverom,
garderoberom, bad, bod/vaskerom.
Hems

U. etasje: BRA 60,3 kvm
U. etasje: P-rom 60,3 kvm

BAD
7.9 m2

1. etasje: BRA 84,3 kvm

Hems: P-rom 31,8 kvm
BRA totalt: 176,4 kvm
P-rom totalt: 154,7 kvm

HEMS
38.3 m2

GANG
5.0 m2

BOD/VASK
6.3 m2

1. etasje: P-rom 62,6 kvm
Hems: BRA 31,8 kvm

GANG
5.0 m2

S.S.

FLA
TT T
AK

Carport

KJØKKEN/STUE
44.3 m2

GARD
5.3 m2

KJØKKEN/STUE
44.3 m2

BAD
4.3 m2

BAD
4.3 m2

SOV
10.2 m2

SOV
10.0 m2

GANG/
TRAPP
16.8 m2

ÅP
EN
T

SOV
7.1 m2

VELUX
NE
D

KOTT
SOV
7.3
m2
7.1 m2

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Underetasje

1. etasje

2. etasje
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STORE VINDUSFLATER
PARALLELLEN SOLRIKT
VARME MODERNE
GJENVIINNIG HTH KJØKKEN

SPLITTER NYTT
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DET ER MANGE FORDELER VED Å KJØPE NY BOLIG
Lav dokumentavgift

Lave bokostnader

Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av tomteprisen

Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og

- ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av brukt bolig.

varmegjenvinning etter de nyeste byggeforskrifter. Dette

Her kan det være ti-tusener å spare.

betyr energieffektive boliger som medfører lave kostnader

Ingen budrunder
Du slipper hektiske budrunder som kan øke prisen vesentlig
i forhold til hva den egentlig er verdt. Du kjøper til fastsatt pris.

Ingen oppussing

til oppvarming som igjen gir deg som forbruker lavere
månedlige kostnader.

Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand.
Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din. Nytt er nytt!

Alt er nytt! Du slipper uforutsette utgifter til oppussing

Det at ingen har bodd i boligen før deg gir deg en helt

og vedlikehold på mange år.

spesiell følelse.
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NØKKELFERDIG

PEISOVN
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NY BOLIG
– LITE VEDLIKEHOLD.
Ny bolig skaper forventninger – forventninger til standard, løsninger og
bomiljø. Er du tidlig ute med å kjøpe
bolig får du også mulighet til å påvirke valg av overflater i din nye bolig.

GODE KVALITETER .
Nyt å bo i ny bolig – og du slipper å
tenke på vedlikehold og oppussing.
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GJENNOMFØRT OG GOD
S TA N DA R D.
Det er få ting som slår den gode følelsen av ny

AVS TA N D E R.

leilighet. I Vigeveien får dere leiligheter med god
standard. Har dere allikevel lyst til å gjøre den unik,

900 m til sentrum (Setermoen)

finnes det flere muligheter for tilvalg og

600 m til 2 barnehager

endringer.

500 m til skiløype
2,5km til skole

PALLETT 1

Jo tidligere dere kommer inn i prosjektet, jo

2,5 kmertildet
idretts
– tilvalg.
og svømmehall
enklere
å gjøre
Uansett får dere

6 gjennomført
km til alpinanlegg
en
standard i leveransen. 1-stavs
eikeparkett, hvitmalte gipsvegger, listefritt mellom

30 km
til Bardufoss
vegg
og tak,
flislagt gulvlufthavn
og vegg på bad/askerom,

PALLETT 3B

entre
og til
påNarvik
vaskerom.
Kjøkken leveres fra
73 km
og Finnsnes
Sørlandskjøkken
og passer
fint inn i boligen.
100 km til Evenes
lufthavn

N

Det
erkm
også
med
140
tilventilasjonsanlegg
Harstad
varmegjenvinning,
noe som gir dere en friskt og
180 km til Tromsø

SITUASJONSPLAN.

VEIBESKRIVELSE.

godt inneklima. Med store vindusflater er

Pallett 1 ligger øverst på tomten.

Følg E6 sørover fra Setermoen sentrum

Her er alt dere trenger. En bolig dere kan være

Palett 3B ligger nedest på tomten.

og ta til høyre inn på Parallellen.

stolte over. En bolig dere skal kose dere i.
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leilighetene både innbydende, lyse og trivelige.
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KORT OM LEILIGHETENE.
Boligene leveres med god innvendig standard.

PALETT 1

PALETT 3B

- Nøkkelferdig

- Nøkkelferdig

- Romstore boliger med plass til hele familien

- Romstore boliger med plass til hele familien

- Store vindusflater og mye lys

- Ekstra takhøyde og hems over stue og kjøkken

- Balkong og uteareal tilhørende boligen

- Skjermet uteareal (tilhørende boligen)

- Skjermet uteareal (tilhørende boligen)

- God lagringsplass

- God lagringsplass

- Eikeparkett

- Eikeparkett

- Flislagt gulv på bad og vaskerom

- Flislagt gulv på bad og vaskerom

- Moderne HTH kjøkken

- Moderne HTH kjøkken

- Flott peisovn

- Flott peisovn

- Varmekabler i alle våtrom samt gang, stue og kjøkken

- Varmekabler i alle våtrom samt gang, stue og kjøkken

- Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

- Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

- Komplett sentralstøvsugeranlegg

- Komplett sentralstøvsugeranlegg

- Carport

- Garasje

- Planert og gjennomarbeidet uteareal

- Planert og gjennomarbeidet uteareal

- Adkomstveier og biloppstillingsplass er

- Adkomstveier og biloppstillingsplass er

asfaltert og utarbeidet

asfaltert og utarbeidet
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VI VET HVA VI SNAKKER OM
Vi Nordbohusforhandlere har lokal kunnskap.
Kunnskap samlet gjennom mange år som lokale snekkere og håndverksbedrifter,
bedrifter som noen ganger har gått i arv i generasjoner. Kunnskapen vår om lokale forhold
gjør at vi kan bygge enda smartere. Enda bedre. Vi vet når solen står høyest på himmelen
på åsen, vi vet hvor barneskolene ligger og hvor langt det er å kjøre til idrettshallen.
Vi vet hvor tømmeret kommer fra og hvordan det best anvendes når vi bygger for
innlandsklima eller ved sjøen. Vi vet hvordan det er å bo på Gjøvik og på Senja.
I Oslo og i Alta.

Vi kjenner hele Norge og bygger boliger for alle norske forhold. Det er det vi mener når
vi sier at et Nordbohus er bygd for å vare.
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NORDBOHUS MIDT TROMS AS
Fogd Holmboes gate 142A, 9360 Bardu
Telefon: 951 84 554
Frode Berg
Telefon: 951 84 554
e-post: frode.berg@nordbohus.no
www.nordbohus.no/midt-troms

NORDBOHUS HAR KONTORER OVER HELE LANDET
Vi er en av Norges største boligleverandører, og tilbyr både eneboliger, tomannsboliger,
garasjer, hytter og boligområder med ulike bolig- og hustyper. Hvert Nordbohuskontor
består av dyktige fagfolk med inngående kunnskap om sitt lokalområde. Vår visjon er å
være en ledende boligleverandør.

NORDBOHUS MIDT TROMS
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Plantegninger og skisser er ikke i målestokk, og enkelte detaljer kan avvike noe fra endelige tegninger.

3D-illustrasjoner og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen.
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