
IRENE
Raust og romslig, med plass til hele familien. 
Elegant og dempet fasade med valmet tak.

Huset har praktiske løsninger med blant annet egen «fløy», slik at man kan
ha adskilte aktiviteter og inntil 3 soverom. Byggesettet leveres som pre
fabrikkerte, isolerte veggelementer med grunnet kledning, noe som bidrar til 
at bygget normalt skal ha tett tak etter få dagers montasje. Vinduer leveres 
ferdig malt med grunnet vindusomramming, samt svarte Decra stålpanner.
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Irene

H uset byr på et romslig vindfang, med mulighet for skyve-

dørsgarderobe og direkte tilgang til en praktisk bod. Den åpne 

løsningen mellom kjøkken og stue gir mange innrednings-

muligheter. Kjøkkenet har god plass for spisebord og ekstra skap. Vinkel-

stuen har plass for ildsted og flere sittegrupper – og er skjermet fra sove-

romsfløyen som kan innredes med inntil tre rom. Fra stuen går du direkte 

ut til delvis overbygget terrasse. 

Et romslig hus med 
alt på ett plan.

dImensjOner

Bruksareal: 130 m2

Bebygd areal: 162 m2

Største lengde: 15,5 m

Største bredde: 12,6 m

Soverom: 3

Y361 Y061

Y361S241

Y424

Y3
61

S1
81

Y1
21

S242 Y121S241IHH

Y1
21

Y0
61

Y423Y424

Y361
Y422

Y121
Y121

Y0
61

IHV

Y1
21

A

HOVEDPLAN

DIMENSJONER
BRA:  139,0 m2

BYA: 170,0 m2

Antall soverom:  3

Antall bad: 1

Største lengde:  15,3 m

Største bredde:   12,9m





IRENE

H uset byr på et romslig vindfang, med mulighet for skyvedørs
garderobe og direkte tilgang til en praktisk bod. Den åpne 
 løsningen  mellom kjøkken og stue gir mange innrednings

muligheter. Kjøkkenet har god plass for spisebord og ekstra skap. 
Vinkelstuen har plass for ildsted og flere sittegrupper – og er skjermet 
fra soveromsfløyen som kan innredes med inntil tre rom. Fra stuen går 
du direkte ut til delvis over bygget terrasse.
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