Rom for nye
opplevelser
Nøkkelferdige hytter
av høy kvalitet
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Hyttelivet er en del av vår kultur og har en sterk forankring i den norske folkesjelen.
Derfor tilbyr vi hytter som varer – som flere generasjoner kan ha glede av. Hyttene våre
kombinerer det beste av norsk tradisjon med moderne design og løsninger. Felles for alle
hyttemodellene er store vindusflater, høyde under taket og gjennomtenkte planløsninger.
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Åsen 70
BRA innv.: 66,9 m2
+2,8 m2 overdekket
BRA tot.: 69,7 m2
BYA: 76,7 m²

Sengeplasser: 8
Bad: 1
Toalett: 1

Gjennomtenkt løsning som oppleves luftig
og romslig med alt på ett plan. Modellen har
flotte panoramavinduer i en åpen kjøkkenog stueløsning. Egen soveromsfløy, noe som
gjør det enkelt å trekke seg tilbake. Mulighet
for vegghengt skibod.
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Åsen Utsikt 70
BRA innv.: 67,2 m2
+2,8 m2 overdekket
BRA tot.: 70 m2
BYA: 78,5 m2

Sengeplasser: 7
Bad: 1
Toalett: 2

Arealeffektiv hytte med åpen kjøkken- og stueløsning. Nyt utsikten gjennom store vinduer.
Soverom og bad er lagt i bakkant og passer
ypperlig på en tomt i skrånende terreng, eller på
en tomt hvor naboen ligger tett på fra baksiden.
Mulighet for vegghengt skibod.
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Lysern 90
med hems

BRA innv.: 91,3 m2
+6,1 m2 overdekket
BRA tot.: 97,4 m2
BYA: 108,3 m2
+hems: 37,5 m2

Sengeplasser: 8
Bad: 2
Toalett: 2
Sportsbod: 6,3 m2

Plasseffektiv hytte med både sportsbod og hems.
Åpen kjøkken- og stueløsning med store vinduer
sikrer gode lys- og utsiktsforhold. Den romslige hemsen gir plass til god tumleplass for ungene, hyggelig
TV-stue eller annet. To bad og mange soveplasser gjør det enkelt å ta med seg mange på tur.
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Lysern 110
med hems

BRA innv.: 110,3 m2
+6,1 m2 overdekket
BRA tot.: 116,4 m2
BYA: 128,9 m2
+hems: 48,4 m2

Sengeplasser: 11
Bad: 2
Toalett: 2
Sportsbod: 6,3 m2

Lysern 110 ligner Lysern 90, men har mer av alt.
Åpen kjøkken- og stueløsning med store vinduer
sikrer gode lys- og utsiktsforhold. Modellen passer
ypperlig til storfamilen; med fire soverom og svært
romslig hems er det rom for både hvile og lek.
Egen sportsbod legger til rette for uteaktiviteter.
14

15

Kikut 125
BRA: 125,3 m2
BYA: 140,3 m2
Sengeplasser: 10

Bad: 2
Toalett: 2
Bod: 4,7 m2

Kikut er vår største hyttemodell. Det store
kjøkkenet og oppholdsrommet på hele 50 m2
ønsker deg umiddelbart velkommen inn. Fire
soverom og to bad gir en følelse av luksus. Tre av
soverommene ligger i en egen soveromsfløy med
tilhørende bad. Tilgang til bod fra hytta gjør det
enkelt å smøre skiene. God og lun uteplass på
begge sider av hytta.
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Vaset 100
BRA innv.: 96,1 m2
+11 m2 overdekket
BRA tot.: 107,1 m2
BYA: 119,3 m2

Sengeplasser: 7
Bad: 1
Toalett: 2
Bod: 7,4 m2

Denne hyttemodellen passer for deg som liker å
være aktiv; den har en stor bod med god plass til
både lagring og skiutstyr. Det er plass til et stort
kjøkken i tillegg til både spiseplass og stue. Tre
gode soverom og mye lagringsplass.
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Rondane 90
BRA: 90,8 m2
BYA: 102 m2
Sengeplasser: 6

Bad: 2
Toalett: 2
Bod: 5,3 m2

Gjennomtenkt løsning med alt på ett plan. Åpen
kjøkken- og stueløsning med store vinduer som
sikrer gode lys- og utsiktsforhold. To romslige
bad og tre soverom med god lagringsplass, samt
bod med tilgang fra hytta.
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Rondane 120
med hems

BRA innv.: 120 m2
BYA: 133,1 m2
+hems: 29,2 m2
Sengeplasser: 10

Bad: 2
Toalett: 2
Bod: 6,1 m2

En større variant av Rondane 90. Flotte
fasiliteter med stort kjøkken, romslig gang,
to bad og mulighet for badstue. Godt egnet
som storfamiliens møteplass med fire soverom
og stor hems.
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1. etasje

2. etasje

Glittertind 115×2
BRA innv.: 112,6 m2
+6,0 m2 overdekket
BRA tot.: 118,6 m2 x 2 hytter
BYA: 171,3 m2
Hver enhet inneholder
Sengeplasser: 6
Bad: 2
Toalett: 2
Innv. bod: 5,4 m2
Utv. bod: 5,7 m2
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Med to like store enheter
passer modellen godt som
tomannshytte eller felles
møtested for venner og familie.
Enhetene går over to etasjer og
har både innvendig og utvendig
bod. Begge enhetene har tre
soverom og to stuer. Utgang til
terrasse fra loftstue.
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Anneks 30
BRA innv.: 31,1 m2
BYA: 37,3 m2
2 sengeplasser

Behov for litt mer plass? Vårt anneks passer
sammen med alle hyttemodellene. Annekset kan
innredes med bad, kjøkken og oppholdsrom, eller
deles i to med soverom i en del og smørebod i
den andre

Garasje 30
BRA innv.: 29,1 m2
BYA: 34,1 m2

Garasjen har en stor port og god plass til 2
biler. Med sine 30 m2 er det også plass til å
lagre sykler, ski og utemøblene. Garasjen kan
også endres til en enkelt-garasje med bod i
den ene halvdelen.
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Rustet for
det norske
været

Vær og vind setter høye krav til
materialene du velger til utvendige
flater. For å gjøre valgene enklere
for deg, har vi valgt ut gode
alternativer av høy kvalitet.

Yttertak

Torvtak

Shingel i fargen kullsvart
Type S Kullsort

Skifertak
Koksgrå 40×40 cm

Tretak
Velg mellom
fire farger

Takkonstruksjonen tilpasses hver enkelt hytte med
utgangspunkt i type tak og værforholdene i området
hytta skal bygges. Du kan velge mellom flere typer
tak og med det tilpasse hyttas utseende til din
hyttedrøm.
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Nordisk sort

Værgrå

Leirgrå

Tjærebrun
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Dører og vinduer

Utvendig kledning

Kvalitetsvinduer og -dører sikrer et godt og lunt innemiljø. De leveres i hvitt som standard, men vi tilbyr også
gråmalte dører og vinduer som tilvalg. Hvitfargen er
et klassisk valg, mens gråfargen bidrar til at fasaden
fremstår roligere.

Kombinasjonen av kledning og yttertak gir hytta sitt
særegne utseende, og med flere gode alternativer kan
du velge det du liker best. Fargene på kledningene
tar utgangspunkt i naturens egen palett og vil gli inn i
landskapet uansett hva du velger. Våre hyttemodeller
leveres med stående kledning, dobbelfals tett, som
standard, men enkelte hyttemodeller har også felt med
liggende kledning.
Som tilvalg tilbyr vi kledningen Nord. Vi bruker en
blanding av 5 og 6 tommers panelbord, som gir veggen
et moderne utseende. Nord er en kledning med
miljøvennlig impregnering som ikke behøver videre
etterbehandling. Den grå pigmenteringen gjør at treets
vakre og naturlige gråning skjer samtidig som treverket
er beskyttet.

Tjærebrun dobbelfals tett

Stølsbrun dobbelfals tett

Sandgrå dobbelfals tett

Tilvalg

Tun 117, hvit NCS S0502-Y, klart glass
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Tilvalg

Tun 117 grå NCS S6500-N, klart glass

Sotgrå dobbelfals tett

Nord dobbelfals tett
31

32

33

Standard
interiørpakke
Våre hytter leveres med en standard
interiørpakke. Den er utarbeidet i
samarbeid med våre leverandører,
som har god innsikt i både trender
og hyttetradisjoner. Resultatet er et
interiør du kan leve godt med gjennom
mange år.

Tak Lasert hvit

Vegg Drivvedgrå

Gulv Harmoni Eik Hvit Rustikk
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Listverk, foringer og vinduer Hvit NCS S 0502Y

Innerdør Trend 1 hvit

Peisovn F163
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Tilvalg

Interiør

Tak-, veggpanel og listverk

Vi tilbyr en rekke flotte
alternativer dersom du ikke
ønsker standardpakken for
interiør. Alle produktene er
fra kjente kvalitetsleverandører. Ved å benytte samme
farge på taklist som tak, og
la øvrig listverk ha samme
farge som veggene, får du
et helhetlig inntrykk og
delikate flater.
Hvitlasert

Bekkeblå

Steingrå

Setergrå

Herdet tre, Eik Magnarp
rustikk grå 11 mm

Parkett, Eik Stuart røkt
grå olje plank 15 mm

Eik Shade Italian
Brown plank 14 mm

Gulv

Parkett, Eik
plank 13 mm
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Innerdører, vinduer og listverk

Listverk, foringer og vinduer
Grå NSC S6500-N

Peisovner

Innerdør

Trend 1 Grå NSC S6500-N

Foto: Jøtul

F167
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F233

F373

F377
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Tak

Drivvedgrå

Vegg

Drivvedgrå

Gulv

Parkett,
Harmoni Eik
Hvit Rustikk

Tak

Hvitlasert

Vegg

Bekkeblå

Gulv

Parkett,
Harmoni Eik
Hvit Rustikk

Eksempler på
kombinasjoner

Tak

Steingrå
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Vegg

Bekkeblå

Gulv

Parkett, Tarkett
Heritage Eik
Limestone oljet
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Tilvalg

Kjøkkenløsning

Setergrå takpanel,
Bekkeblå veggpanel.
Kjøkkenfronten tilbys
som tilvalg.

S 1002-Y

S 2500-N

S 5500-N

Våre ferdigtegnede kjøkkenløsninger legger til
rette for gode opplevelser rundt hvert måltid. Du
kan velge mellom møbelkjøkken eller flatpakket
løsning. Vi skreddersyr gjerne en egen løsning for
deg med utgangspunkt i dine ønsker og behov.
Standard front for møbelkjøkken:
Marbodal Form

Hvitlasert takpanel,
Drivved veggpanel.
Standard kjøkkenfront,
NCS S1002-Y
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Standard front for flatpakket kjøkken:
Harmoni Trend
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Tilvalg

Baderomsløsning

Gjennomtenkte og gode løsninger på badet sørger for en følelse av velvære og gir en god start og
avslutning på dagen. Våre ferdigtegnede løsninger
er tilpasset baderommets størrelse, og du kan velge
mellom fire ulike farger på baderomsmøblene.
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NCS S0500-N

NCS S5000-N

NCS S7500-N

Sortbeiset
eikefinér

Veggene på badet er kledd med Dusty Silver, et
vakkert og spennende effektpanel i kjølig grått som
skimrer når lyset treffer.

45

Tilvalg

Garderobeløsninger

Praktiske garderobeløsninger både i gangen
og på soverommene sørger for at du kan nyte
avslappende dager i hyggelige omgivelser. Løsningene vi har tegnet ferdig, er tilpasset den enkelte hyttemodell, og skapfronten Form leveres
som standard. Du kan velge mellom tre farger.

S 1002-Y
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S 2500-N

S 5500-N
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Foto: Terje Bjørnsen/Pål Harald Uthus

Bilder av hyttemodeller er illustrasjoner og avvik kan forekomme. Forbehold om endringer i konseptet og trykkfeil.

