Beskrivning First Choice 1-planshus:
Ett välplanerat hus som känns rymligt med sin öppna planlösning och där varje kvadratmeter
utnyttjas på bästa sätt. Njut av fördelarna med att bo i ett enplanshus och samtidigt få en
känsla av avskildhet genom att huset delas upp i en ”vuxenavdelning” och en
”barnavdelning”. Huset passar även för utmärkt för äldre par då husets ena del kan
användas som gästrum med tre sovrum och egen separat toalett.
Direkt när vi kliver in i huset välkomnas vi av en ljus entré med klinkergolv som standard. Till
vänster från entrén sett hittar vi husets tänkta barnavdelning. Här finns ett allrum med plats
för tv-hörna, tre stycken sovrum, en klädkammare för förvaring samt WC med duschhörna.
Badrummet är helkaklat och rymmer handfat med kommod och spegel från Svedbergs,
duschväggar av glas samt WC.
Husets centrala punkt utgörs av vardagsrum och kök i öppen planlösning. I vardagsrummet
finns plats för braskamin vilken kan beställas som tillval i samband med husköpet.
Vardagsrummet ger i övrigt gott om plats för soffa och tv för trevliga stunder med familj och
vänner och utgång till framtida uteplats i bra solläge. Köket från Vedum är välutrustat och
har gott om förvaring i både lådor och överskåp. Vitvarorna i form av ugn, microvågsugn,
diskmaskin, spishäll, kylskåp och frys levereras av Siemens. I anslutning till köket finner vi
rymlig tvättstuga med städskåp, värmepanna från NIBE, vask samt torktumlare och
tvättmaskin från Siemens. Här finns även groventré i anslutning till tänkt framtida placering
av garage.
Husets högra del från entrén sett är tänkt som vuxenavdelning innehållande stort sovrum
med plats för dubbelsäng samt walk-in closet och badrum i direkt anslutning. Även detta
badrum är helkaklat med kommod och spegel från Svedbergs, duschväggar av glas samt WC.
Extra plus för stor walk-in closet med gott om plats för förvaring med direkt access från
sovrummet.
I huspriset är det inkluderat fria produktval enligt separat broschyr. Exempelvis finns det sex
olika golvsorter att välja mellan som enhetligt läggs i huset, sex olika bänkskivor att välja
mellan till köket och fyra olika kommoder till badrummen.

