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To fulle etasjer og plass til flere sittegrupper, ildsted, 
masse gjester og eget oppholdsrom til barna.
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H us med to fulle etasjer som leveres som prefabrikkerte vegg- 

elementer med isolasjon og grunnet kledning. Gavler leveres 

som ferdig kledde takstoler med gavlkasser ferdig for monta-

sje. Dette gir rask montasje og bygget skal normalt ha tett tak etter noen 

dagers montasje. Vinduer leveres ferdig malt med grunnet vindusom-

ramming og trykkimpregnerte vindskier. Huset leveres standard med svarte   

Decra stålpanner som taktekking.

Stort, flott 
og klassisk.
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To fulle etasjer og plass til flere sittegrupper, ildsted, 
masse gjester og eget oppholdsrom til barna.
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Stort, flott og klassisk.

MARTE

H us med to fulle etasjer som leveres som prefabrikkerte vegg
elementer med isolasjon og 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 noen dagers 
 montasje. Vinduer leveres ferdig malt med grunnet vindusomramming og 
trykkimpregnerte vindskier. Huset leveres standard med svarte Decra stål
panner som taktekking.
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dImensjOner  

Bruksareal: 196 m2

Bebygd areal: 117 m2

Største lengde: 12,6 m

Største bredde: 11,7 m

Soverom: 5

Bad: 2

1. etAsje

Den romslige hallen har trapp til andre etasje, tilgang til kjøkken, stue, bad, 

teknisk rom og kontor. Kjøkken og spisestue er raust og romslig med plass 

nok til å innrede med spisebord til åtte gjester, TV-krok, ekstra skap med 

mer. Her er også lagt til rette for å installere ildsted i spisestuen. Hoved-

stuen i første etasje er lys og trivelig og kan innredes med flere sittegrupper. 

Her finner du også balkongdør i karnapp ut mot terrasse på bakken. Stuen 

kan eventuelt utvides ved å omdisponere tilliggende kontor/soverom.

2. etAsje

Den romslige, sentrale loftstuen har tilgang til hovedbad og inntil fire sove-

rom. Stuen her er lys og trivelig og har direkte utgang til en stor balkong 

med tak over. Alle rom i denne etasjen har full etasjehøyde, noe som gir 

ekstra arealer som kan utnyttes til fulle.

196 m2, 5 soverom,
loftstue og balkong.1. ETASJE

2. ETASJE

MARTE

DIMENSJONER
BRA:  202,0 m2

BYA:  121,0 m2

Antall soverom:  5 

Antall bad: 2

Største lengde:  12,9 m

Største bredde:  11,7 m

202 m2, 5 soverom, 
loftstue og balkong
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PLAN 1. ETASJE PLAN 2. ETASJE
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dImensjOner  

Bruksareal: 196 m2

Bebygd areal: 117 m2

Største lengde: 12,6 m

Største bredde: 11,7 m

Soverom: 5

Bad: 2

1. etAsje

Den romslige hallen har trapp til andre etasje, tilgang til kjøkken, stue, bad, 

teknisk rom og kontor. Kjøkken og spisestue er raust og romslig med plass 

nok til å innrede med spisebord til åtte gjester, TV-krok, ekstra skap med 

mer. Her er også lagt til rette for å installere ildsted i spisestuen. Hoved-

stuen i første etasje er lys og trivelig og kan innredes med flere sittegrupper. 

Her finner du også balkongdør i karnapp ut mot terrasse på bakken. Stuen 

kan eventuelt utvides ved å omdisponere tilliggende kontor/soverom.

2. etAsje

Den romslige, sentrale loftstuen har tilgang til hovedbad og inntil fire sove-

rom. Stuen her er lys og trivelig og har direkte utgang til en stor balkong 

med tak over. Alle rom i denne etasjen har full etasjehøyde, noe som gir 

ekstra arealer som kan utnyttes til fulle.

196 m2, 5 soverom,
loftstue og balkong.

1. ETASJE 2. ETASJE
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