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rebekka

rebekka Rebekka leveres som prefabrikkerte isolerte 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 vindus-

omramming og trykkimpregnerte vindskier. Huset leveres standard med 

svarte Decra stålpanner som taktekking og trykkimpregnerte vindskier. 

Byggesettet leveres komplett med hvite dører og hvitt listverk. 

Med fem soverom vil det alltid være plass til en 
ekstra, og med tydelige aktivitetssoner kan alle 

gjøre det de vil uten å forstyrre andre. 
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rebekka

D    u kommer inn i en romslig hall med garderobe og direkte til-

gang til WC og vaskerom. Videre kommer du sentralt i huset 

med tilgang til stue, kjøkken og øvrige rom som ligger i en egen 

fløy. Kjøkkenet ligger sentralt og er romslig med plass nok til å innrede 

med spisebord og ekstra skap. Stuen er delt i to og ligger skjermet fra 

soveromsfløy og kan innredes med flere sittegrupper og har dessuten 

mulighet for sentralt plassert ildsted. Fra stuen kan man gå ut på terrasse 

med delvis tak over. Huset kan innredes med opptil fem soverom.

HOVEDPLAN

dImensjOner

Bruksareal: 182 m2

Bebygd areal: 213 m2

Største lengde: 21,75 m

Største bredde: 12,60 m

Soverom: 5

Et sentralt kjøkken blir 
familiens midtpunkt.
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etter få dagers montasje. Vinduer leveres ferdig malt med grunnet vindus-

omramming og trykkimpregnerte vindskier. Huset leveres standard med 

svarte Decra stålpanner som taktekking og trykkimpregnerte vindskier. 

Byggesettet leveres komplett med hvite dører og hvitt listverk. 

Med fem soverom vil det alltid være plass til en 
ekstra, og med tydelige aktivitetssoner kan alle 

gjøre det de vil uten å forstyrre andre. 





DIMENSJONER
BRA:  186,0 m2

BYA:  217,0 m2

Antall soverom:  4+1

Antall bad: 1

Største lengde:  12,9 m

Største bredde:  21,9 m

 

REBEKKA

D u kommer inn i en romslig hall med garderobe og direkte tilgang til 
WC og vaskerom. Videre kommer du sentralt i huset med tilgang 
til stue, kjøkken og øvrige rom som ligger i en egen fløy. Kjøkkenet 

ligger sentralt og er romslig med plass nok til å innrede med spisebord 
og ekstra skap. Stuen er delt i to og ligger skjermet fra soveromsfløy og 
kan innredes med flere sittegrupper og har dessuten mulighet for sentralt 
 plassert ildsted. Fra stuen kan man gå ut på terrasse med delvis tak over. 
Huset kan innredes med opptil fem soverom.

Et sentralt kjøkken blir
familiens midtpunkt.


