
Ferdig våtrom med 20x20fliser på gulv, 20x50 i dusjsone. 
Sparklet og malte vegger/tak på bad

PRIS INKLUDERT

Ferdig våtrom med 20x20fliser på gulv, 20x50 i dusjsone. 
Sparklet og malte vegger/tak på bad
Sparklet og malte vegger/himlinger i alle tørre rom. Listefrie tak 
Pergo New England på gulv i alle tørre rom
Kompakte innerdører, dempelist i karm og hvitlaserte dørterskler 

PRIS 200.000,-

Ferdig våtrom med 20x20fliser på gulv, 20x50 i dusjsone. 
Sparklet og malte vegger/tak på bad
Sparklet og malte vegger/himlinger i alle tørre rom. Listefrie tak 
Berry Alloc Champs Elysèes på gulv i alle tørre rom
Gulvlister i samme utførelse som gulv
Kompakte innerdører, dempelist i karm og hvitlaserte dørterskler 
60x60 flis Pro Beton gulv og dusjsone
Oppgraderte trapp medt trinn i ask, øvrig malt hvit. 
Farge i en av leverandørens standard farger, f. eks Hvit lasur eller Værbitt grå.  

PRIS 325.000,-

Svart installasjonsmateriell elektro, alle synlige punkter (ikke i kjøkkenskap, utvendige 
boder o.l.)
Inkluderer bytere, stikkontakter og digitale termostater m. nattsenking etc. 21.000,-

Standard belysningspakke, alle rom og faste lampepunkt inne og ute. 
(Det er ikke medtatt belysning typisk over salongbord og spisebord (stikkontakt leveres) 
eller lys under skap på kjøkken)

20.900,-

Ovn ild 9 ferdig installert 24.950,-
Helfliset bad, pr bad. 14.500,-
Helfliset bad hvis 60x60 (BEST), pr bad. 32.500,-
VK entre/gang med flis 30x30 24.000,-
Vk entre/gang med flis 60x60 Pro Beton 29.950,-
Montering og levering av elbillader Eeasee Home (1~opplegg med 15A sikring*) 11.800,-
Montering og levering av elbillader Eeasee Home (3~inntak med 32A sikring*)
(Ved elbillading anbefales oppgradering til 3~inntak i bolig og 3~ladeopplegg med 32A 
for mer optimal lading og fremtidssiker løsning.) 23.300,-

Tillegg for 150mm isolasjon i etasjeskillere 24.500,-
Tillegg for 70mm isolasjon i alle innervegger 12.500,-
Tillegg for tett trapp med bod under (bodløsning Hagen) i U.etg istedenfor kun trapp 
med åpne trinn. Furu hvitlasert trinn og opprinn, øvrig malt. 43.000,-

Levering av vaskekar og veggbatteri 2.800,-
Hvitevarepakke kjøkken; Siemens integrert ovn, kombiskap,oppvaskmaskin og 
platetopp med induksjon 46.750,-

Utvendig bod iht. tegning. Leveres med imp. kledning, grunnet + mellomstrøk. Leveres 
med el.punkt for lys, stikk og bryter. Uisolert. Sort dør S 9000-N. 119.000,-

Tillegg for terrasse på 15m2. Terrassebord cu-imp 28x120. Lagt i singel e.l. 24.500,-
Ferdigplen kan leveres pr forespørsel Ca 400kr pr  kvm

TILVALGSLISTE - Krabbavigå BKS 11 og BKS12
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Andre tilvalg



Bestilling av tilvalg må gjøres senest i tilvalgsmøte med boligkonsulent. Andre endringer kan prises på 
forespørsel (innerdører, listverk, gulv, overflater, perforert gips, malerstandard,  mm). 

Alle kunder gis mulighet til møte våre underleverandører for å se inkluderte produkter/utstyr og evt. tilbud på alternativ/oppgraderinger.
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