
 Overhalla Drømmehus30

berIT

berIT Husmodellen Berit er et hyggelig hus med 2 soverom, romslig hall og en 

fleksibel stue- og kjøkkenløsning – takket være en oppdatert planløsning 

tilpasset nåtidens krav til åpne og romslige løsninger. 

Huset leveres som prefabrikkerte, isolerte veggelementer med grunnet 

kledning. Gavler leveres som ferdig kledde takstoler med gavlkasser ferdig for 

montasje, noe som bidrar til at bygget normalt skal ha tett tak etter to dagers 

montasje. Vinduer leveres ferdig malt med grunnet vindusomramming og 

trykkimpregnerte vindskier, svarte Decra stålpanner som taktekking – og 

ellers komplett med hvite dører og hvitt listverk. 

Populært hus med romslige og åpne løsninger.
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DIMENSJONER
BRA:  87,0 m2

BYA:  100,0 m2

Antall soverom:  2

Antall bad:  1

Største lengde:  9,3 m

Største bredde:  11,7 m





V el inne i huset kommer du inn i en hall med garderobe og direkte til
gang til bod og bad. Den åpne kjøkkenløsningen er raus og  romslig, 
med plass nok til å innrede med både spisebord og ekstra skap. 

Stuen kan innredes med flere sittegrupper og har mulighet for sentralt 
plassert ildsted  samt utgang til terasse med mulighet for overbygg.

BERIT

Med alt du trenger  
på liten plass.

11Overhalla Drømmehus


