
VETTENVEIEN - STEINE I BØ
4-mannsbolig med flott havutsikt og kort vei til det meste.

STEINSVIK HUS 
& ENTREPRENØR



4-MANNSBOLIG

INNHOLD

Leilighetene har: Stue/kjøkken, bad, bod, 
2 eller 3 soverom og gang.

LEIL IGHETENE

Leilighet 1 og 3. BRA 64,7 m². P-rom 61,2 m². 
Leilighet 2 og 4. BRA 81,9 m². P-rom 77,4 m²
Leilighet 1 og 3 - 2 og 4 er lik i begge etasjer.

BO FLOTT I  S T EINE!

Leilighetene ligger solrikt til i rolige og naturskjønne 
omgivelser på Steine. Kort vei til skole, barnehage, 
butikksenter og Bøhallen. Butikksenteret inneholder bl.a. 
matbutikk, vinmonopol og blomsterhandler. Fjellene i 
nærheten  innbyr til flotte turer med en fantastisk utsikt. 
Storhavet ligger nærmest rett utenfor  stuedøra, så en 
tur på havet etter sei eller skrei gjør dagen perfekt. 

Lettstelt leilighet på ett plan
Leilighetene har god planløsning med 2 eller 3 soverom. 
Du kommer inn i en romslig gang, hvor soverommene 

ligger i egen sone i gangen. Ved soverommene ligger 
badet og en praktisk bod. En åpen stue-/kjøkkenløsning 
med store vinduer som gir en lys og luftig romfølelse. 
Fra stua går du ut til terrassen som gir deg plass til å 
nyte morgenkaffen, frisk luft og den fine utsikten. 
Til hver leilighet følger utebod. Carport kan bestilles 
som tilvalg.

HTH-kjøkken med integrerte hvitevarer, enstavs 
eikeparkett og kompaktdører med dempekarm.

- Energieffektiv bolig
- 5 års reklamasjonsrett
- Bare nytt er nytt!

1.  ETASJE 

1 2

2.  ETASJE 

3 4



OM NORDBO HUS ST EINSV IK HUS & ENTREPRENØR

KONTAKT
Arnulv Steinsvik
Tlf: 920 28 917
E-post: arnulv@steinsvikhus.no

Bjørn Pedersen
Tlf: 908 35 967
E-post: bjorn@steinsvikhus.no

NORDBOHUS STEINSVIK  
HUS & ENTREPRENØR
Chr. Frederiksens gate 2
8445 Melbu
Telefon: 76 15 72 11
nordbohus.no/forhandler/steinsvik

Etter nærmere 4500 oppdrag i det lokale markedet, har vi opparbeidet en erfaring og et omdømme som gjør oss til det  
naturlige førstevalget når du skal investere i ny bolig. Selv om vi tilbyr alle typer entreprenørtjenester, er vi først og  
fremst spesialister på oppføring av nye boliger. 

Foruten å bygge hus på kundens tomt, gjennomfører vi større og mindre prosjekter i egen regi - fra utvikling til salg  
av nøkkelferdige boliger.

Vår bredt sammensatte stab består i dag av rundt 25 ansatte fordelt på fagene ingeniør, økonomi, regnskap, tømring,  
teknisk tegning og selgere. Flinke, kvalitetsbevisste medarbeidere med stor yrkesstolthet, som hver dag jobber mot  
det samme målet - å gjøre kunden fornøyd.

Som lokal forhandler i den landsdekkende Nordbohuskjeden, er vi dessuten underlagt strenge kvalitetskrav på våre leveranser.  
Det betyr at du som kunde kan være trygg på at boligen holder høy standard - et produkt både du og vi kan være stolte av.

STEINSVIK HUS 
& ENTREPRENØR

SITUASJ ONS KART OVE R OMRÅDET


