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Klassisk og stilfullt hus som gir deg all komfort 
du trenger.
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A urora med karnapp er en bredere variant av vårt mestselgende 

hus Hedda. Det er et stilfullt hus som gir et herskapelig uttrykk 

– med overbygd inngangsparti, balkong og direkte utgang til 

terrassen på bakkeplan. Dette gir deg mulighet til å åpne huset mot utven-

dige rom. Huset leveres som byggesett med prefabrikkerte elementer klar 

for montasje; ferdig isolert og med innsatte vinduer. Raftekasser leveres 

ferdig sammensatt og monteres på gavlvegger før disse heises på plass.

Godt å bo for store og 
små, hunder og katter.
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Klassisk og stilfullt hus som gir deg all komfort 
du trenger.

aurora MED KARNAPP

Godt å bo for store og 
små, hunder og katter

A urora med karnapp er en større variant av vårt mestselgende hus 
Hedda. Det er et stilfullt hus som gir et herskapelig uttrykk – med 
overbygd inngangsparti, balkong og direkte utgang til  terassen 

på bakkeplan. Dette gir deg mulighet til å åpne huset mot ut  vendige 
rom. Huset leveres som byggesett med prefabrikkerte elementer klar 
for  montasje; ferdig isolert og med innsatte vinduer. Raftekasser leveres 
 ferdig sammensatt og monteres på gavlvegger før disse heises på plass.
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DIMENSJONER
BRA:  230,0 m2

BYA:   139,0m2

Antall soverom:  5 

Antall bad:  2

Største lengde:  14,1 m

Største bredde:  12,3 m

HOVEDPLAN 
Den romslige hallen har trapp til andre etasje og direkte 
tilgang til WC og vaskerom tilknyttet teknisk rom. Videre 
kommer du til stue, kjøkken og soverom. Kjøkkenet har 
åpen løsning og er raust og romslig utformet, med plass 
til spisebord, ekstra skap og TV krok. Fra  kjøkkenet 
er det også  tilgang til bod for praktisk oppbevaring.  
Hovedstuen her i første etasje er lys og trivelig og kan 
innredes med flere sittegrupper og sentralt plassert 
ildsted. 

LOFTPLAN
På loftet finner du en romslig, sentral loftstue med til
gang til hovedbad, 4 soverom og 2 boder. Stuen er lys 
og trivelig og utvidet med karnap med utgang til over
bygget balkong. Badet har takvindu som gir rommet 
overlys. Alle rom i andre etasje har god høyde, noe som 
gir ekstra arealer som kan utnyttes fornuftig.

230 m2, 5 soverom,
2 bad og balkong

HOVEDPLAN

LOFTPLAN
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