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Et moderne, raust og romslig hus med 
god plass til alle – uten å være altfor stort. 

Kan tilpasses mange typer tomter.
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HEDDA MODERNE
Romslig og innholdsrik villa med  

alternative innredningsmuligheter
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Moderne og praktisk for 
hele familien

V år bestselger Hedda i moderne stil er huset for deg som vil bo 
 tradisjonelt, men med et moderne uttrykk.. Her har vi bevart den 
gode planløsningen fra Heddaserien med trapp opp til 2. etasje 

fra inngangsparti, enkel tilgang til alle hoved funksjoner og  inntil 5 sove
rom. Huset har store vindusflater,  skyvedør fra stuen med direkte tilgang til 
 terrasse på bakkeplan, takvindu og smale  vindusflater ved gulv på loftplan. 
Vi leverer Hedda moderne som byggesett med prefabrikkerte elementer 
klar for montasje;  ferdig isolert og med innsatte vinduer. Gavlkasser leveres 
ferdig sammen satt og monteres på gavlvegger før disse heises på plass.
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E n nyutviklet bolig som er kombinert med dagligrom i en etasje og 

soveromsavdeling i to etasjer og som leveres som prefabrikkerte 

veggelementer med grunnet kledning. Gavler leveres som ferdig 

kledde takstoler med gavlkasser ferdig for montasje. Dette gir rask montasje 

og bygget skal normalt ha tett tak etter få dagers montasje. Vinduer leveres 

ferdig malt med grunnet vindusomramming og trykkimpregnerte vindskier. 

Huset leveres standard med svarte Decra stålpanner som taktekking.

Moderne og praktisk 
for hele familien.

HEDDA MODERNE
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HOVEDPLAN 
Du kommer inn i en romslig hall med trapp til andre etasje og 
direkte tilgang til vaskerom og bad. Videre kommer du til stue, 
kjøkken og bibliotek. Kjøkkenet med tilliggende praktisk bod 
er raust og romslig, og har plass til å innrede med spisebord, 
ekstra skap med mer. Stuen er lys og luftig med plass til flere 
sittegrupper og sentralt plassert ildsted og inngang til bibliotek. 

LOFTPLAN 
På loftet finner du en stor og luftig stue, bad, bod, fire soverom 
og ett walkin garderobe. Badet og loftstuen har takvindu som 
gir overlys. Alle rom i andre etasje har god høyde, noe som gir 
ekstra arealer som kan utnyttes fornuftig.

HOVEDPLAN

LOFTPLAN

DIMENSJONER
BRA:  203 m2

BYA:  121,0 m2

Antall soverom:  4  

Antall bad:  2

Største lengde:  9,3 m

Største bredde:  14,1m

203 m2, 4 soverom, 
eget bibliotek  
og 2 bad
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