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En stilig villa som med ekstra romfølelse på loftet 
gir mulighet for å trekke seg tilbake i fred og ro.

hedda MED OPPLøFT

hedda MED OPPLøFT

HEDVIG
En stilig villa som med ekstra romfølelse på loftet gir 

mulighet for å trekke seg tilbake i fred og ro.
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hedda MED OPPLøFT

E kstra romfølelse på loftet og brede balkongdører ut fra stuene i 

første og andre etasje. Dette gir mulighet for å åpne huset mot 

utvendige rom,  slik som balkong og terrasse. Huset leveres som 

byggesett med prefabrikkerte elementer klar for montasje; ferdig isolert og 

med innsatte vinduer og balkongdører. Gavlkasser leveres ferdig sammen-

satt og monteres på gavlvegger før disse heises på plass.

Stor boltreplass. 
Både oppe og nede.

Stor boltreplass både 
oppe og nede

HEDVIG

H uset leveres som byggesett med prefabrikkerte 
 elementer klar for montasje. Ferdig isolerte ytter
vegger og med innsatte vinduer og balkongdører. 

Gavlkasser leveres ferdig sammensatt og monteres på gavl
vegger før disse heises på plass.



DIMENSJONER
BRA:  180 m2

BYA:  116 m2

Antall soverom:  5

Antall bad:  2 

Største lengde:  12,9 m

Største bredde:  10,5 m

HEDVIG

HOVEDPLAN
Du kommer inn i en romslig hall med trapp til andre etasje og direkte til
gang til vaskerom,WC, soverom og stue. Kjøkkenet er raust og romslig med 
plass nok til å innrede med spisebord, TVkrok, ekstra skap med mer. Ved 
kjøkkenet finner du også en praktisk matbod. Hovedstuen er lys og trivelig 
og kan innredes med flere sittegrupper. Eventuelt kan stuen utvides ved 
å om  disponere tilliggende rom. Fra stuen er det direkte utgang til hagen.

LOFTPLAN 
På loftet finner du en romslig, sentral loftstue med tilgang til hovedbad, 
4 soverom og bod. Stuen er lys og trivelig og med utgang til overbygget 
 balkong. Alle rom i andre etasje har god høyde, noe som gir ekstra arealer 
som kan utnyttes fornuftig.

HOVEDPLAN

LOFTPLAN

180 m2, balkong 
og fem soverom.
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hedda MED OPPLøFT

HOVEDPLAN LOFTPLAN

HEDVIG
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