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Materialbeskrivelse
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En ryddig og ren fargepalett er viktig for  
å skape ro og harmoni inne. Det har jeg laget 
for deg på Vister. Målet er en rolig, nedtonet 
atmosfære som gir deg roen til å nyte øye-
blikket akkurat der du er nå. Når du går inn 
døren ønsker vi at du skal få en «wow»- 
følelse, og tenke at «her er det godt å være». 
Du skal glede deg til å komme inn etter du 
har vært ute, og motsatt. 

Det er viktig å tenke på hvilke møbler du 
ønsker å ha i de ulike sonene i leiligheten. 
Noen stikkord du kan ha i bakhodet er: Bruk, 
komfort, praktisk og varig. Med varig mener 
jeg at det bør velges løsninger som du vet 
kan vare over tid, samt slitesterke tekstiler 
som tåler å bli brukt på den måten du ønsker 
å leve. Da får du et rom du kommer til å trives 
i lenge. 

Interiørarkitektens 
tanker

Sara Syvertsen Interiørarkitekt BA  
hos Ellingsen Møbler/Slettvoll Drammen 
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Vi og grunneierne fant fort ut at vi hadde samme verdigrunnlag og engasjement 
for å skape noe nytt i Hemsedal. Vårt fokus på å bygge med varig kvalitet 
passet godt sammen med grunneiernes ønske om å skape utvikling i Hemsedal. 
Nå står vi sammen om Vister og gleder oss til å bygge leiligheter som gir kundene 
flotte opplevelser i Hemsedal, sier Torger Terum, daglig leder i Flaget. 

Den gode kvaliteten skal gjennomsyres i alt arbeid vi utfører. Vi skal skape varige 
løsninger som tåler tidens tann. Ved å kombinere bærekraftige materialer med 
solid erfaring, garanterer vi løsninger med lang levetid.

En hilsen fra utbyggeren

Torger Terum
Daglig leder i Flaget

3D-illustrasjon av leil. A141. Avvik kan forekomme.



4

MATERIALBESKRIVELSE 

Standard leveranse

PANEL LYS Glattpanel. 
Patinagrå beis. 

PANEL MØRK Glattpanel.
Kullsort beis.

FLISER BAD Vegg og gulv
Mystone Ceppo di Gré Grey 60x60cm. 

GULV Lindura holzboden 8937. Èn-stavs  
hvitpigmentert herda tre gulv fra Meister.

DØRER Gjennomgående sorte (S8500-N)
glatte kompaktdører med vridere i matt sort.

GASSPEIS VLS 55 L, Peisselskabet. Gjelder 
utvalgte leiligheter. Se prisliste.



53D-illustrasjon av leil. A141 er kun ment som illustrasjon.  
Utsikt og utsyn kan avvike fra bygg til bygg og etasje til etasje. 

3D-illustrasjon av leil. A141 er kun ment som illustrasjon.  
Utsikt og utsyn kan avvike fra bygg til bygg og etasje til etasje. 
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STANDARD 

Kjøkken

BENKEPLATE KJØKKEN Westag Boston Terrazo MK424SI 29mm

FRONTER - LYST KONSEPT 
Malt vannfast MDF S1502-Y

VASK - MØRKT KONSEPT 
Blanco Etagon 6, sort.

VASK - LYST KONSEPT 
Blanco Etagon 6, matt krom.

KRAN - MØRKT KONSEPT 
Blanco MILI, matt sort.

KRAN - LYST KONSEPT 
Blanco MILI, krom.

FRONTER - MØRKT 
KONSEPT Malt vannfast 
MDF S8500-N

Kjøkkenet leveres av Volden i Valdres. Høykvalitetskjøkken i heltre, skreddersydd 
til å passe leilighetene i Vister. Hvitevarene leveres av Siemens. 

Til mørkt konsept leveres kjøkkenet med mørke kjøkkenfronter, sort matt vask 
og  sort matt kjøkkenkran. Til lyst konsept leveres kjøkkenet med lysere kjøkken- 
fronter, hvit vask og krom kjøkkenkran.
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Lyst konsept

Mørkt konsept
3D-illustrasjon av leil. A121 er kun ment som  

illustrasjon. Utsikt og utsyn kan avvike fra bygg til 
bygg og etasje til etasje. Oppheng til gardin er ikke 

standard leveranse, men kan bestilles som tilvalg. 

3D-illustrasjon av leil. A112 er kun ment som  
illustrasjon. Utsikt og utsyn kan avvike fra bygg til 

bygg og etasje til etasje. Oppheng til gardin er ikke 
standard leveranse, men kan bestilles som tilvalg.
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STANDARD 

Baderom

INNREDNING - Kame. To skuffer, Offwhite 
Granitex plate. Light Oak finér. 
Hovedbad: 160cm. Bibad: 100cm.

SPEIL LOTUS fra Kame. Sort rammespeil 
med LED-lys. Hovedbad: 120X80
Bibad: 80X80.

DUSJ Grohe Vitalio Start 250 dusjsystem. 
Square matt sort m/anti fingerprint.

DUSJVEGGER Vikingbad. Sort profil.  
Herdet glass, 90x90.

SERVANT Marmorline. 
Offwhite Granitex.

SERVANTBATTERI Grohe 
Get s. Matt sort.
Anti fingerprint.

VEGGHENGT  WC Essence 
Unopax. Flislagt.
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INNREDNING - Kame. To skuffer, Offwhite 
Granitex plate. Grey Oak finér. 
Hovedbad: 160cm. Bibad: 100cm.

BAD

Tilvalg

SPEIL Levi fra Slettvoll.
70x100. Hovedbad: 2stk. Bibad: 1stk.

VEGG OG GULV BAD Mystone. Ceppo di Gré
Grey, 60x60.

GULV DUSJ Mystone. Ceppo di Gré, Grey,
5x5 mosaikk. 

TOALETTBØRSTE 
Beslagdesign.
Solid/base, matt sort. 

1-KROK Base 220, matt sort
Beslagdesign.
Selvklebende.

TOALETT PAPIRHOLDER 
Beslagdesign.
Base 200, matt sort. 
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3D-illustrasjon av leil. A121 er kun ment som illustrasjon. 
Utsikt og utsyn kan avvike fra bygg til bygg og etasje til etasje. 
Plassbygd seng er ikke standard leveranse, men kan bestilles  
som tilvalg. Avvik kan forekomme.

3D-illustrasjon av leil. A112. Avvik kan forekomme.
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3D-illustrasjon av leil. A141. 

Garderobeskap og tekstilgavl er ikke  
standard leveranse, men kan bestilles  

som tilvalg. Avvik kan forekomme.

3D-illustrasjon av leil. A121 er kun ment som illustrasjon. Utsikt og 
utsyn kan avvike fra bygg til bygg og etasje til etasje. Oppheng til 

gardin er ikke standard leveranse, men kan bestilles som tilvalg.
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Kjøpsprosessen

1
MELD DIN INTERESSE

Gå inn på visterhemesdal.no eller 
kontakt en megler direkte på e-post 

eller eller telefon.

2
TA EN PRAT MED MEGLER

Besøk gjerne visningssenteret - her 
kan se hvordan livet blir i en Vister-

leilighet.

3
VELG DIN LEILIGHET

Du kan få hjelp av meglerne våre 
eller finne drømmeleiligheten i vår 

digitale boligvelger. 

5
VELG DITT INTERIØRKONSEPT

Avtal en samtale med vår  
interiørarkitekt, Sara Syvertsen fra 

Ellingsen Møbler/Slettvoll Drammen. 
Hun hjelper deg med å velge riktig 

interiørkonsept og møbelpakke. 

6
GJØR DINE TILVALG

Ønsker du nedsenket himling med 
downlights? Da fikser vi det. 

Eller ønsker du andre fronter på 
kjøkkenet? Avtal en samtale med vår 

tilvalgskonsulent. 

7
VI BYGGER DITT NYE FRISTED

Entreprenøren bygger leilighetene
med varig kvalitet. Nå kan du 

begynne å drømme om din nye 
leilighet i Hemsedal.

4
KONTRAKTSSIGNERING

Kontrakt signeres digitalt eller  
 skriftlig etter at du har funnet din 

leilighet.

8
OVERLEVERING

Når ditt nye fristed er ferdig bygget
overleverer vi nøklene til deg.
Nå kan du nyte Vister og alt 

Hemsedal har å by på.
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3D-illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Se mer på: 
visterhemsedal.no

Eirik Kasa Jarlseth Partner / Eiendomsmegler

480 92 701ej@privatmegleren.no

Espen Fjeld Partner / Eiendomsmegler

958 46 641espen.fjeld@privatmegleren.no

Det tas forbehold om trykkfeil.

Tilvalg
Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud. Alle kjøperne vil bli varslet om 
tilvalgsprossen og priser i god tid før eventuelle valg må tas. Det er lagt en 

maksgrense for endringer på 15 % av leilighetens kjøpesum jf. buofl. § 9.


