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Et stort og klassisk hus med mye lys 
– takket være store vinduer.

hedda MED KARNAPP
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Et stort og klassisk hus med mye lys 
– takket være store vinduer.

hedda MED KARNAPP

hedda MED KARNAPP HEDDA MED KARNAPP

E n påkostet og stilig villa med ark og karnapp som har vært vårt mest 
solgte hus de siste årene. Du får overbygd balkong og inngangsparti, 
og i karnappet er det en bred balkongdør ut fra stuen mot terrasse 

på bakkeplan. Dette gir mulighet for å åpne huset mot utvendige rom. 
Hedda med karnapp leveres som byggesett med prefabrikkerte  elementer 
klar for montasje; ferdig isolert og med innsatte vinduer og balkong dører. 
Gavlkasser leveres ferdig sammensatt og monteres på gavlvegger før 
disse heises på plass.
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hedda MED KARNAPP

HOVedplAn

Du kommer inn i en romslig hall med trapp til 2. etg, tilgang til stue, bad og 

kontor/soverom. Kjøkkenet er raust og romslig med plass nok til å innrede 

med spisebord til 8 gjester, TV-krok, ekstra skap med mer. Hovedstuen her 

i 1. etasje er lys og trivelig og kan innredes med flere sittegrupper. Eventu-

elt kan stuen utvides ved å omdisponere tilliggende kontor/soverom. Ved 

kjøkkenet finner du praktisk matbod og ved trappen er det eget bad for 

første etasje med  mulighet for dusj. 

lOFtplAn

Du kommer opp til en romslig sentral loftstue med tilgang til hovedbad 

og inntil fire soverom. Stuen her i 2. etasje er lys og trivelig og har utgang 

direkte til en stor balkong med tak over. Alle rom i 2. etasje har god høyde 

som gir ekstra arealer som kan utnyttes  fornuftig.

dImensjOner

Bruksareal: 209 m2

Bebygd areal: 127 m2

Største lengde: 13,8 m

Største bredde: 11,7 m

Soverom: 5

Antall bad: 2

209 m2, 5 soverom
og loftstue med 
balkong.

DIMENSJONER
BRA:  214,0 m2

BYA:  131,0 m2

Antall soverom:  5 

Antall bad:  2

Største lengde:  14,1 m

Største bredde:  11,7 m

214 m2
HOVEDPLAN

LOFTPLAN

HEDDA MED KARNAPP
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hedda MED KARNAPP 

HOVEDPLAN LOFTPLAN



 

HOVEDPLAN LOFTPLAN

HEDDA MED KARNAPP
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