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Et hus som åpner seg mot omgivelsene, med store 

vinduer og direkte utgang til terrasse.

eva
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H uset leveres som byggesett med prefabrikkerte elementer klar 

for montasje. Alt er ferdig isolert og med innsatte vinduer og 

balkongdører. Gavlkasser leveres ferdig sammensatt og mon-

teres på gavlvegger før disse heises på plass. 

En hel etasje 
for de minste!

 Overhalla Drømmehus74

eva
Et hus som åpner seg mot omgivelsene, med store 

vinduer og direkte utgang til terrasse.

eva

En hel etasje for  
de minste!

EVA

Huset leveres som byggesett med prefabrikerte elementer klar 
for montasje. Yttervegger er ferdig isolert og med innsatte 
 vinduer og balkongdører. Gavlkasser leveres ferdig sammensatt 

og monteres på gavl vegger før disse heises på plass.
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HOVedplAn

Du kommer inn i en romslig hall med trapp til andre etasje og direkte til-

gang til stue, bad og soverom. Den åpne kjøkkenløsningen ut til stuen gir 

plass for både spisebord og ekstra skap. Stuen er lys og trivelig med plass 

til TV-krok og flere sittegrupper. Eventuelt kan stuen utvides ved å omdis-

ponere tilliggende soverom.

lOFtplAn

Loftet har en lys og trivelig stue med utgang til overbygget balkong, bad 

og inntil to soverom.

dImensjOner

Bruksareal: 164 m2

Bebygd areal: 125 m2

Største lengde: 12,6 m

Største bredde: 12,4 m

Soverom: 3

Antall bad: 2

164 m2,

3 soverom,
2 bad og
balkong.

DIMENSJONER
BRA:  192,0 m2

BYA:  123,0 m2

Antall soverom:  5 

Antall bad:  2

Største lengde:   12,9 m

Største bredde: 10,5 m

LOFTPLAN
Loftet har en lys og trivelig stue med utgang til balkong, bad og inntil 4 
soverom. 

HOVEDPLAN

LOFTPLAN

192 m2,  
5 soverom,  
2 bad og  
balkong.

EVA
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HOVEDPLAN LOFTPLAN
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HOVedplAn

Du kommer inn i en romslig hall med trapp til andre etasje og direkte til-

gang til stue, bad og soverom. Den åpne kjøkkenløsningen ut til stuen gir 

plass for både spisebord og ekstra skap. Stuen er lys og trivelig med plass 

til TV-krok og flere sittegrupper. Eventuelt kan stuen utvides ved å omdis-

ponere tilliggende soverom.

lOFtplAn

Loftet har en lys og trivelig stue med utgang til overbygget balkong, bad 

og inntil to soverom.

dImensjOner

Bruksareal: 164 m2

Bebygd areal: 125 m2

Største lengde: 12,6 m

Største bredde: 12,4 m

Soverom: 3

Antall bad: 2

164 m2,

3 soverom,
2 bad og
balkong.



 

HOVEDPLAN LOFTPLAN

EVA
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