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Romslig og innholdsrik villa med mange alternative 
innredningsmuligheter.

heddaLINDA
Innholdsrik og praktisk villa med mange  

alternative innredningsmuligheter
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H edda er en svært innholdsrik villa med loft og overbygget inn-

gangsparti. Med balkongdør ut mot terrasse på stuen er det 

mulig å åpne huset mot utvendige rom. 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.

Med alle muligheter 
for det gode liv. 
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hedda

Romslig og innholdsrik villa med mange alternative 
innredningsmuligheter.

hedda

LINDA

L inda er en innholdsrik villa med loft og overbygget inngangsparti. 
Terrasse på bakkenivå og balkongdør fra stuen gir mulighet for å 
åpne huset mot utvendig rom.  Huset leveres som byggesett med 

pre fabrikkerte elementer klar for montasje; isolerte yttervegger med inn
satte  vinduer og balkongdører. Gavlkasser leveres ferdig sammensatt og 
monteres på gavlvegger før disse heises på plass.

Med alle muligheter  
for det gode liv
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LINDA

DIMENSJONER
BRA:  188,8 m2

BYA:  128,6 m2

Antall soverom:  3

Antall bad:  2

Største lengde:  12,9 m

Største bredde:  10,75 m

HOVEDPLAN
I første etasje finner du en hall med trapp til andre etasje, lite bad, vaske
rom, 2 boder, sentral  og romslig stue med åpen kjøkken stueløsning som 
gjør rommet lys og luftig. Kjøkkenet er raust og kan innredes med spise
bord og ekstra skap. Stuen kan innredes med flere sittegrupper og sentralt 
plassert ildsted.  Fra stuen er det utgang til terrasse på bakkeplan. 

LOFTPLAN
I andre etasje kommer du til en romslig og sentral loftstue med tilgang til 
bad, tre soverom og en bod. Stuen i andre etasje er lys og trivelig, og har 
direkte tilgang til balkong med tak over. Alle rom i andre etasje har god 
høyde. Noe som igjen gir ekstra arealer som kan utnyttes fornuftig.  

HOVEDPLAN

LOFTPLAN

189 m2, 3 soverom  
og 2 bad.

4040 Overhalla Drømmehus



 Overhalla Drømmehus 37

hedda

HOVEDPLAN LOFTPLAN
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