Det at ingen har bodd i leiligheten før
deg, gir en helt spesiell følelsen.
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3D-illustrasjoner og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. Plantegninger er ikke i målestokk. Forebehold om feil og endringer i prospektet.

DET ER MANGE FORDELER
VED Å KJØPE NY LEILIGHET
• Ingen budrunder
• Ingen oppussing
• Lave bokostnader. Energivennlige
leiligheter som medfører lave
kostnader til oppvarming.
• 1 års befaring av leiligheten
• 5 års reklamasjonsrett
• Bare nytt er nytt!

Strandbakken
Terrasser med storslått utsikt og mulighet for gode dager i solen.
Rett og slett noe å glede seg til!
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GULSTAD I MELBU - Moderne leiligheter med fantastisk utsikt over hav og fjell.
Kort vei til Melbu sentrum og turområder.

Lys og luftig leilighet med praktisk planløsning. Leiligheten
er lettstelt og du har alt på ett plan. Romslig gang med god
plass til garderobe. Stor stue med åpen kjøkkenløsning.
Med store glassflater har alle leilighetene orkesterplass
ut mot utsikten over fjell og hav. Fra stuen har du tilgang
til en koselig terrasse hvor du kan nyte utsikten over
Hadselfjorden, Lofotveggen, Strøna og fjellene på Hinnaøya
og Møysalen. Både bad og soverom har god størrelse, og
du har lagringsplass i innvendig og utvendig bod.
Til hver leilighet medfølger en parkeringsplass i carport.

Topp moderne
leiligheter med
Melbus kanskje
beste utsikt.
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Moderne leiligheter med uslåelig utsikt
Gjennom de store vinduene i stue og kjøkken kan du nyte den
spektakulære utsikten mot havet og fjellene.

INNHOLD 3-ROMS LEILIGHET
Stue, kjøkken, 2 soverom, bad,
gang, bod.
Terrasse, carport og utvendig bod.
BRA 84,5 kvm
P-rom 78,8 kvm
Alle leiligheter er like store.
LEILIGHET 1

LEILIGHET 3. Leilighet 2 er lik leilighet 3,
men beliggende i midten av bygget.
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