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solveI

solveIg Husmodellen leveres som prefabrikkerte, isolerte veggelementer med grun-

net kledning. Gavler leveres som ferdig kledde takstoler med gavlkasser 

ferdig for montasje, noe som bidrar til at bygget normalt skal ha tett tak 

etter få dagers montasje. Vinduer leveres ferdig malt med grunnet vindus-

omramming og trykkimpregnerte vindskier, samt svarte Decra stålpanner 

som taktekking.

Enkelt og stilfullt hus med egen inngang til vaskerom.Et enkelt og stilfullt hus
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Rom for alle, 
lite nok for én.

dImensjOner

Bruksareal: 106 m2

Bebygd areal: 117 m2

Største lengde: 13,8 m

Største bredde: 9,3 m

Antall soverom: 3

D et tradisjonelt sett trange vindfanget er fjernet til fordel for en 

åpen løsning med garderobe og direkte tilgang til bad. Videre 

kommer du inn sentralt i huset med tilgang til stue, kjøkken og 

opptil tre soverom i egen fløy. Kjøkkenet er romslig, med plass nok til å 

innrede med spisebord og ekstra skap, mens stuen kan innredes med flere 

sittegrupper og har mulighet for sentralt plassert ildsted. Fra stuen kan du 

spasere rett ut til terrassen. 
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DIMENSJONER
BRA:  105,0 m2

BYA:  120,0 m2

Antall soverom:  3

Antall bad: 1

Største lengde:  9,3m

Største bredde: 14,1m





Det første som møter deg når du kommer inn er en åpen hall 
med  garderobe og direkte tilgang til praktisk vaskerom. Videre 
 kommer du inn sentralt i huset med tilgang til stue, kjøkken, bad, 

bod og opptil tre soverom i egen fløy. Kjøkkenet er romslig, med plass til 
å  innrede med spisebord og ekstra skap. Stuen kan innredes med flere 
sitte grupper og har mulighet for sentralt plassert ildsted. Fra stuen kan 
du spasere rett ut til terrassen på bakkeplan. 

Rom nok for alle,  
lite nok for en
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