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Idéhus er der du er

Idéhus er en landsdekkende huskjede bestående av selv- 
stendige forhandlere. Vi er byggmestere med både god 
forankring i og kjennskap til lokalmiljøet ditt.

Vi utfører de fleste byggeoppdrag og er behjelpelig i alle 
deler av byggeprosessen. Med en kompromissløs holdning til 
kvalitet, har vi kundens ønsker og behov i fokus, og sørger for 
å gjøre byggeprosessen til en trygg og positiv opplevelse.

I tillegg til at vi bygger hus, hytter og garasjer, inkluderer også 
vår virksomhet påbygg, tilbygg og rehabilitering.

Kjedekontoret ble etablert i Trondheim i 1976, hvor vi frem- 
deles holder til. Det fungerer som et servicekontor for 
forhandlere og kunder, med arkitekter og ingeniører som 
tegner, kalkulerer og kvalitetssikrer.

I 2021 feiret vi 45-årsjubileum. Vi ser selvsagt tilbake på en 
flott historie, og er stolte av den, men først og fremst ser 
vi fremover og sørger for at våre kunders byggeprosjekter 
blir ivaretatt på best mulig måte, med lang erfaring og høy 
kompetanse.

• Vi har fleksible løsninger
• Vi skreddersyr huset slik du vil ha det

• Vi har forhandlere over hele Norge

Oversikt over og kontakt-
informasjon til alle våre 
forhandlere finner du på 

www.idehus.no
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Hus
Vi bygger hus av alle slag. Huskatalogen viser et bredt spekter 
av hus vi kan tilby, men den kan også brukes som et utgangs- 
punkt eller idégrunnlag for dere som ser etter noe annet. Vi 
tegner eller tilpasser hus etter deres ønsker.

Hytter
Idéhus bygger også hytter for fjord og fjell i ulike stilarter. 
Hyttekatalogen vår viser et utvalg ferdig utarbeidede hytter, 
men også her tegner vi og tilpasser hytta til deres ønsker. 
Hyttene kan leveres som byggesett, råbyggmontert eller klar 
for maling.

Mer om hyttekatalogen finner du på www.idehus.no.

Garasjer
Vi tilbyr garasjer av alle slag. Vi bygger solide hus for bilen og 
alt dere ønsker å ta vare på. Garasjene tilpasses etter deres 
behov, husets stil og til tomta.

Mer om garasjer finner du på www.idehus.no.

Snekkertjenester
Vi tar også små og store oppdrag innen rehabilitering, 
ombygging og tilbygg.

Arkitekttjenester
Hvis du ikke finner drømmeboligen blant våre husmodeller, så 
er forhandlerne behjelpelige med å formidle dine ønsker og 
behov til våre arkitekter.

Tomter og prosjekter
Våre forhandlere har ofte god oversikt over tomter og 
prosjekter i sitt distrikt og kan ha egne prosjekter for salg.

Dette byr vi på

Vi er opptatt av å bygge solide hus som har løsninger 
som kundene ønsker seg. 

Fleksibilitet
Med mer enn 45 års erfaring som husleverandør vet vi at 
kundene har ulik smak og forskjellige behov. Vi legger der-
for stor vekt på å tegne hus som kan tilpasses og skredder-
sys etter kundens ønsker.

I årenes løp har vi tilegnet oss bred kunnskap om estetikk 
og funksjonalitet. Denne kompetansen bruker vi i vår pro-
duktutvikling, med fokus på husets utvendige og innvendige 
utforming.

Ulike behov krever ulike løsninger
Flere av våre hustyper kan bearbeides til å ha et annet 
uttrykk på fasaden. Eksteriøret skal passe både til den 
stilen dere ønsker og til omgivelsene. 

De fleste har også klare oppfatninger om hvordan plan-
løsningen i sin nye bolig skal være. Derfor legger vi vekt på 
gode tilpasningsmuligheter og alternative løsninger. Dere 
vet best hva dere ønsker.

Utfordre oss gjerne.

Kvalitet og løsninger 
for enhver smak

Fleksible løsninger
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Fra tegnebrett til 
ferdig bolig
Har du den perfekte tomta, men kanskje ikke finner akkurat ditt 
drømmehus i denne katalogen? Vi har løsninger for alle. Idéhus tegner 
og bygger akkurat det huset du drømmer om. Vi hjelper deg med 
alle deler av byggeprosessen, fra idé og tegning til et nøkkelferdig 
hjem. I tillegg til alle modellene som presenteres i denne katalogen, 
tilbyr vi arkitekttjenester. Våre svært dyktige arkitekter tegner hus 
eksklusivt for deg - eller tilpasser et eksisterende prospekt - dersom 
du ønsker det.

Få alt på ett sted
– nær deg
Rundt om hos våre forhandlere finner du dyktige fagfolk i alle 
ledd, klare til å bygge ditt drømmehus – der hvor du er. De 
gir deg kyndig hjelp med alt fra arkitekttegninger, tomtebefaring, 
kalkulering av kostnader, søknadsprosess og byggingen av huset. Alt 
samlet på ett sted. Slik slipper du store ekstrautgifter og unødvendig 
tidsbruk. 

Tilpass boligen til deg, 
ikke omvendt
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FØRSTE KONTAKT
Dere kikker på våre nettsider, bestiller katalog eller 
snakker med en av våre forhandlere.

FØRSTE MØTE
Dere er interessert i å bygge og har funnet noe av 
interesse eller vil vite mer. Det er da nyttig med et møte 
hvor dere kan fortelle om deres ønsker og krav til en ny 
bolig. Vi kan fortelle om hvilke muligheter som finnes 
og vi ser på løsninger etter deres ønske. Møtet er helt 
uforpliktende.

TOMTEBEFARING
Hvis det kan være aktuelt å få idéer og tips til løsninger 
ut ifra tomt og beliggenhet, så kan en tomtebefaring 
være på sin plass.

TILBUD
Vi kan nå komme med et tilbud. Dette vil omfatte både 
løsninger og pris. Vi går gjennom tilbudet i detalj slik at 
dere ser hva som inngår i prisen, hva som kan trekkes 
ut som egeninnsats og hva som må bestilles i tillegg.

KONTRAKTSMØTE
Nå er tiden inne for å inngå en avtale. Vi forplikter oss 
til pris og leveringstid. Dere forplikter dere til å følge 
en betalingsplan og til tidsfrister for arbeider dere skal 
utføre selv. Forandringer på tegninger bør unngås etter 
dette tidspunktet.

TREKANTMØTE
Dette er en siste grundig gjennomgang av huset i detalj 
før vi bestiller materialer. Dere møter her byggelederen 
som blir en viktig kontaktperson videre gjennom 
prosessen.

BYGGESTART 
Håndverkerne rigger seg til på byggeplassen og de 
første byggevarene kommer. Byggingen er i gang.

KVALITETSKONTROLL 
Før vegger og tak kles igjen, møtes vi på byggeplassen 
og går gjennom arbeidet som er gjort så langt. 

OVERTAKELSE 
Huset er klart for innflytting. Vi går gjennom boligen 
sammen for å påse at leveranser og arbeider er utført i 
henhold til avtalen. Dere mottar nøkkelen til deres nye 
hus. 

ETTÅRSBEFARING 
Ett års tid etter overtakelsen kommer vi på et besøk 
for å sjekke at alt er i orden eller om noe eventuelt må 
justeres. 

Veien fra drømmen om en ny bolig til ferdig hus synes kanskje lang og ukjent. Men vi i Idéhus er 
der for å gjøre det hele så enkelt og trygt som mulig, fra start til mål.

Veien til ny bolig - steg for steg

Første kontakt Første møte Tomtebefaring Tilbud Kontraktsmøte Trekantmøte Byggestart Kvalitetskontroll Overtakelse Ettårsbefaring

idehus.no
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Hva vil husdrømmen koste?
En ny bolig er en stor investering. Dere kan selv påvirke 
hva boligen skal koste – fortell oss hva du ønsker, løsningen 
finner vi sammen! 

Tomt
Kanskje har dere allerede kjøpt en tomt eller dere er på 
leting etter en tomt. Tomteprisene varierer, og vil naturlig 
få en stor innvirkning på totalkostnaden når ditt hus skal 
bygges. Før huset kan bygges må det graves og planeres, 
fundamenteres, legges bunnledninger og støpes grunnmur 
eller plate på mark. Grunnforholdene og tomtens 
beskaffenhet vil også påvirke hva dette vil koste. I tillegg 
vil det komme kommunale avgifter, tinglysningsavgift og 
tilkoblingsavgift.

Husleveransen
En standard leveranse er et hus klart til maling. Det vil si 
at man hensyntar sine personlige valg i huset, utover 
standardleveransen. Dette er for eksempel valg av fliser og 
parkett, oppgradering av kjøkken, trapp, ildsted etc. Dette 
kommer som et tillegg i ditt byggeprosjekt. For at dere skal 
få informasjon om hva som er med i leveransen så ligger 
leveransebeskrivelsen på www.idehus.no

I tillegg til selve husleveransen og tomtekostnadene kommer 
byggestrøm, gebyrer til kommunen, avfallscontainere etc. 
Derfor er det viktig at det settes opp et totalregnestykke over 
hele byggeprosjektet. 

Økonomi

12 13

Eksempel

Tomt 
Kjøpesum, komm. avg., tinglysning, avgifter, tilkoblinger
Grunn- og betongarbeider
Utgraving, planering, fundamentering, bunnledninger
Huset
Ditt nye Idéhus
Parkett, oppgradering kjøkken, ildsted etc.
Andre byggekostnader
Byggestrøm, container, byggesaksgebyr, uavhengig kontroll
Diverse uforutsette kostnader

Antatt prisstigning til den måneden tømrerne starter
Sum byggekostnader, uten tomt
Pris for nøkkelferdig hus med tomt

Vårt råd til deg, er at du tar kontakt med en av våre boligkonsulenter.
De hjelper deg med å sette opp et budsjett for ditt nye Idéhus. 

950 0000

500 000

4 150 000
350 000

100 000
100 000
100 000

5 300 000
6 250 000



Skal du bygge nytt hus bør du vurdere å 
bygge en utleiedel. Det vil ikke bare være 
en smart investering for fremtiden, men den 
kan faktisk oppfylle husdrømmen din.

En utleiedel gir deg ekstra skattefrie inntekter hver 
måned og øker verdien på huset for videre salg i 
fremtiden. Det kan også være avgjørende for om du 
får lånefinansiert byggeprosjektet og i noen tilfeller 
vil leieinntektene gi deg mulighet til å finansiere en 
større bolig enn forventet.

Flere Idéhus-modeller er allerede tilrettelagt med 
en utleiedel mens andre boliger kan tilpasses.

Mulighet for høyere boliglån 
Velger du å bygge hus med en utleieenhet får du 
en ekstra inntekt som gjør at du stiller med høyere 
sikkerhet til banken, som gjerne tar disse inn- 
tektene med i regnestykket når de skal beregne 
din betalingsevne.

Beliggenhet og størrelsen på utleieenheten avgjør 
hvilken inntekt du kan beregne å få, men uansett 
vil det kunne finansiere deler av byggeprosjektet.

Bygge hus med utleiedel
Det er som nevnt mange økonomiske fordeler ved 
å bygge hus med en utleieenhet, men det er en del 
forutsetninger du må ta hensyn til. Beliggenhet er 
kanskje det aller viktigste. Skal du bygge i et pop-
ulært område der det blir enkelt å finne leietaker 
eller er det ikke marked for det?

Det vil også være lurt å sjekke hvilke leiepriser 
som er vanlig i området, slik at du har en oversikt 
over hvor mye du eventuelt kan forvente å få i 

leieinntekt. Du må i tillegg finne ut hva slags type 
utleieleilighet du skal bygge. En hybel passer 
godt hvis studenter er din målgruppe, mens en 
sokkelleilighet kan være mer lønnsomt hvis du 
for eksempel kan få til en leieavtale med et firma. 
Utleiemuligheter avhenger også av tomten.

Det er noen hovedregler som skal følges, som 
at leiligheten blant annet må ha forsvarlige rømn-
ingsmuligheter og tilstrekkelig lys. Utleiedelen må 
også lyd- og brannisoleres mot boenheten du selv 
bor i, samt ha ordentlig ventilasjon for et riktig inne- 
klima. Vår prosjekteringsavdeling vet hvilke krav en 
utleieenhet har.

Du bør være godt forberedt og klar over dine 
rettigheter overfor leieboeren og hvilke rettigheter 
leieboeren har. På hjemmesidene til Huseiernes 
Landsforbund finner du gode tips. 

Med en ekstra leieinntekt kan du blant annet velge 
å nedbetale lånet ditt raskere, bruke pengene på 
ferier, betale for barnas utdanning eller spare 
penger til barnas fremtidige bolig.

Du kan leve glade dager som pensjonist eller til og 
med finansiere en hyttedrøm nå eller i fremtiden.

En utleiedel i boligen gir også muligheter for å leie 
ut hybelen eller sokkelleiligheten til barna når de 
blir store og ønsker et eget sted, men enda ikke har 
råd til å kjøpe selv.

Uansett vil en utleieenhet gi deg gode ekstra- 
inntekter og være med på å øke verdien på 
boligen din.

Egen bolig - en god investering
Investering i egen bolig er en betydelig 
satsing som påvirker familiens økonomi i 
lang tid fremover. Her er noen lønnsomme 
idéer det kan være vel verdt å vurdere:

Utnytt utleiemulighetene
Noen av våre husidéer har egen leilighet for 
utleie på permanent eller midlertidig basis, 
som kan gi gode og kjærkomne leieinntekter. 
Leiligheten kan integreres i hovedhuset på 
et senere tidspunkt.

Uinnredet loft, sokkel eller kjeller
Gradvis utbygging og senere ferdigstilling 
av deler av boligen kan også være lønnsomt 
og fornuftig. 

Egeninnsats er egenkapital
Nevenyttige som har tid og anledning til 
selv å utføre arbeidsoppgaver underveis i 
byggeprosessen, kan med slik egeninnsats 
redusere sitt kapitalbehov.

Lønnsomme idéer Utleiedel kan finansiere boligen din
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I dag er alt lov på kjøkkenet. Folk er blitt mye 
tryggere på egne valg. Jeg har aldri tegnet så 
mange forskjellige kjøkken som de siste årene, 
forteller interiørkonsulent og butikksjef 
Marianne Sjøflot hos Studio Sigdal på Tiller i 
Trondheim. 

– Et moderne kjøkken må være effektivt, logisk og 
«lettjobbet»; tilpasset husstandens livsstil, sier Sjøflot. 
På samme måte som det er viktig at planløsningen i et 
helt hus gir opplevelse av flyt, gjelder det også for ett 
rom som kjøkkenet. Et brukskjøkken skal selvfølgelig 
se skikkelig ut og være godt utstyrt, men funksjon- 
alitet og brukervennlighet er viktigst. Design er selv- 
følgelig viktig, men bør ikke få overskygge funksjon. 
Det hender jeg må minne kunder på det, smiler hun.

– Kjøkkenet blir mer og mer som et møbel. Folk velger 
kjøkken som skal inngå i helheten. Det skal matche 
og reflektere husets design, interiør og husstandens 
livsstil, registrerer Sjøflot. Det betyr alt fra klassiske 
kjøkken av «herregårds»-type, via landlig idyll, fransk 
bistro til ultramoderne, industriell, urban design. Vegg-
montering er heller ikke eneste løsning. Kjøkkenet kan 
gjerne bygges som en kombinasjon av tårn og øy med 
skap og benker midt i rommet, med sitte- og arbeids- 
plasser ved veggene.

Marianne Sjøflot har jobbet med kjøkken i seks år 
og er imponert over aktørenes evne til kreativitet og 
nytenkning. – Ikke minst gjelder det Sigdal. – Vi vil 
og skal være best, understreker hun og skjenker oss 
kaffe i en kopp hvor det står: «Kundens drøm – vår 
stolthet».

Det dyreste kjøkkenet Sjøflot har tegnet for en kunde, 
kom seg på 900.000 kroner.

I praksis er det ingen øvre grense. Det hindrer ikke 
at alle i en normalt stor bolig kan få et veldig godt, 
funksjonelt og lekkert kjøkken fra 100.000 kroner og 
oppover, sier hun.

– Er det mulig å peke på en hovedtrend, utover at
alt er lov?
– Stadig flere velger malte kjøkken. Deler av kjøkkenet 
kan fortsatt gjerne være hvitt, men da helst i kombina-
sjon med andre farger. Kjøkken i svart og grånyanser 
er blitt kjempepopulært, men andre farger melder seg 
sterkt på, også i fargevalg er alt lov. Sigdal har 66 
farger i sitt standardutvalg, men i prinsippet kan man 
få størstedelen av kjøkkenet sitt malt i hvilken som 
helst fargenyanse, sier Marianne. Samtidig er tre- 
fronter på vei tilbake, særlig gjelder det eik.

Benkeplater finnes i ulike materialer, men i dag er 
stein/granitt det de fleste foretrekker, sier Sjøflot. Hun 
anslår at det står for 60% av leveransene. En annen 
trend er at kombiskap for kjøl/frys er på vei ut. De 
fleste ønsker store kjøleskap. Mange har også fått 
øynene opp for oppbevaring av ferske matvarer i 
kjøleskuffer. Hvitevarer skal i størst mulig grad være 
integrerte, og farger er i ferd med å overta for stål. Det 
er også populært med diverse kjøkkenmaskiner/utstyr 
som er skjult under benkeplaten, men kan heves og 
senkes elektrisk. 

Innmat og funksjonalitet teller
Det begynner å bli noen år siden menn begynte å 
engasjere og markere seg i valg av kjøkkenløsninger, 
og den trenden bare forsterkes. Det har nok ført til økt 
fokus på diverse fancy kjøkkenutstyr/maskiner, mener 
Sjøflot. Hvitevareleverandørenes utstyrslister er jo 
som en «godtebutikk» - med veldig mye man kan ha 
lyst på. 

Sjøflots egen «favoritt» på kjøkkenet er ikke i 
«gadget»-kategorien.
– For meg teller «innvendig utstyr», altså innmaten i 
skuffer og skap aller mest, og at disse lokaliseres på 
en mest mulig praktisk måte i forhold til koke/steke- 
soner og vask.
Og så har jeg lært å bli glad i kjøkkenarmatur som gir 
kokende vann i springen, innrømmer hun.

– Hva er viktigst når man skal velge kjøkken?
– Først og fremst kundens behov og bruk. Det er der 
vi starter alle våre kundesamtaler. Derfor lønner det 
seg for en husbygger å involvere kjøkkenleveran- 
døren så tidlig som mulig i prosessen, sier Marianne. 
Da blir resultatet best. Sigdals kjøkkenelementer kan 
tilpasses individuelt, og vi tilbyr om ønskelig også ren 
«skreddersøm», sier hun.
Det norske gjennomsnittskjøkkenet vokser i størrelse. 
Fortsatt dominerer åpne løsninger; gjerne atskilt fra 
spisestue/salong med en stor kjøkkenøy. 
– Men faktisk begynner vi å se at kunder ønsker seg 
eget kjøkken, med dør, forteller Marianne. Om det er 
en trend som er kommet for å bli, er for tidlig å si.

– Kjøkkenet har utviklet seg til å bli mer enn et sted 
å lage mat?
– Ja, det kan kalles flere ting; husets hjerte, knute-
punkt, sentrum. Rett og slett en sosial arena, og det er 
noe kjøkkenprodusenter tar hensyn til. 
For de aller fleste er kjøkkenet et flerbruksrom. Selv 
om matlaging fortsatt er basisaktiviteten, er kjøkkenet 
blitt et sted for lekselesing, oppdatering av familiens 
ulike gjøremål, avkobling og den gode samtalen. 
Kjøkkenet er ofte stedet for «nachspiel» også; stedet 
hvor de siste gjestene samles etter at festen/selskapet 
er slutt.

Vi ønsker også å stimulere til at kjøkkenet blir et sanselig 
opplevelsesrom som appellerer til følelsene gjennom både 
syn, hørsel og lukt.

– Folk i dag er også i økende grad opptatt av klima og miljø. 
Hva tenker Sigdal om det? Har det relevans for kjøkken?
– Absolutt, understreker Sjøflot. Sigdal er opptatt av miljøet, og 
får stadig flere Svanemerkede kjøkken. Det skjer en kontinuerlig 
utvikling på materialvalg med tanke på bærekraftige løsninger. 
Sigdal er også den eneste norske kjøkkenprodusenten med 
fabrikk i Norge, poengterer hun. Det bidrar til at leveransene 
blir så kortreiste som mulig. Sigdal er også i ferd med å bygge 
en ny, avansert malefabrikk for enda mer miljøvennlig pro- 
duksjon i en tid hvor malte kjøkken er svært populært. Ikke 
minst er kvalitet og holdbarhet viktig også i miljøperspektiv. 
– Sigdal lager ikke bruk-og-kast-kjøkken; våre kjøkken skal 
gjerne vare i lang tid, sier Marianne Sjøflot.
Hun passer også på å minne om at mange av Sigdals kjøkken- 
og baderomselementer med fordel kan brukes til innredning 
av andre rom i huset.

Alt er lov på kjøkkenet! 

Interiørkonsulent 
og butikksjef 

Marianne Sjøflot hos 
Studio Sigdal16 17



Midt i et etablert villastrøk i Ole Vigs vei i 
Trondheim, står et nybygget 165 m2 stort 
«eplehagehus». Huset er skreddertegnet 
fra scratch av Idéhus, og sikrer maksimal og 
effektiv utnyttelse av den fraskilte tomta på 
333 m2.

–Idéhus prosjekterte og hjalp oss med alt, også fraskil-
lingen av tomta og byggetillatelsen, forteller huseierne 
Beate Berntsen og Lars Kirksæther som siden påsken 
2019 har bodd i huset sammen med sin tenåringsdatter.
Familien eide selv nabohuset, som tomta er utskilt fra. 

Der bodde de i mange år før de i 2018 realiserte tanken 
om å selge, og bygge nytt i hagen. Første spadetak ble 
gjort i juni 2018, og familien overtok nyhuset i april 2019 
(påsken). 

At valget falt på Idéhus da de skulle bygge, var relativt 
tilfeldig. En dag kjørte paret forbi et «eplehagehus» 
som var under bygging. På byggeplassen så de et skilt 

med Idéhus-navnet. Beate og Lars tok kontakt, og ble 
møtt på en så positiv og tillitvekkende måte av Heidi 
Sailer i Idéhus Trondheim, at de aldri fant grunn til å 
forhøre seg med andre husfirma.
– Fra start til mål hadde vi en fin prosess og opplevelse 
med Idéhus og arkitektene der. De var både fleksible og 
lydhøre for våre ønsker, og sammen brukte vi mye tid 
på å finne den optimale plasseringen av huset og plan-
løsningen, forteller byggherrene.

Tomta var litt krevende, med kort avstand til alle nabo-
grenser. Men familien trivdes veldig godt i det sentrale 
og samtidig stille strøket. Der ville de bygge og bo, og var 
bestemt på at det måtte finnes måter å knekke tomte- 
koden på. Uten små barn, var behovet for stor uteplass 
og hage ikke påtrengende. Huset utnytter derfor tomta 
ganske optimalt. Først så de for seg et større «funkis-
hus» i tre etasjer, med en litt annen plassering, men det 
ble ikke godkjent av byggesakskontoret. 
– I dag er vi glade for at vi fikk «nei», for dette huset 
ble finere, ja faktisk veldig mye bedre enn vi håpet og 
trodde, sier Beate og Lars.

Som byggherre la de ikke påtrengende mange føringer 
på Idéhus-arkitektene, men ville ha stue, kjøkken og 
«master bedroom» i 2. etasje, og det har de fått – med 
stor walk-in-garderobe og bad. Første etasje byr på tre 
soverom, hvorav et brukes som tv-stue for tenåringen 
og et til kontor. Alle rommene har inngang fra en roms-
lig gang/hall. Førsteetasjen inneholder også bad, toa-
lett og vaskerom. Ute er det en bygget stor bod. Huset 
har saltak, og er kledd med liggende og stående tre- 
panel i to ulike bredder. Skråtak i stue/spisestue bidrar 
til ekstra romfølelse i 2.etasjen. Store vinduer mot øst/
nordøst og et smalt vindu over nesten hele kjøkken- 
benken sikrer også godt gjennomlys.

Prislappen ender på omkring fire millioner kroner. For 
den summen har Beate, Lars og datteren fått et hus de 
er svært fornøyd med; romslig, lyst og funksjonelt.

Inngangen er lagt til langsiden som vender mot nabo- 
huset (som de flyttet fra). På den veggen var det av 
branntekniske årsaker ikke anledning til å ha vinduer 
slik de egentlig hadde ønsket, men det er det eneste 
virkelige kompromisset vi har inngått, forteller de. 
– Dessuten gjør det at vi slipper innsyn fra veien og 
nabohuset, smiler Beate.

Skreddertegnet eplehagehus 

– Fra start til mål hadde vi en fin prosess og 
   opplevelse med Idéhus og arkitektene der.
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Huset på ca 240 kvadratmeter, er bygget på en flat 
tomt i et relativt nytt boligfelt. I katalogen var hustypen 
presentert for skråtomt, men Linda Ralle Ulven (41) 
og Björn Bertilsson (43) fikk endret det til et hus med 
to fulle etasjer, uten loft og kjeller. Prisen for hele 
prosjektet med tomt, garasje og nøkkelferdig hus ble 
omkring seks millioner kroner.

Huset er bygget av Idéhus-forhandleren Telemark 
ByggEntreprenør AS (TBE) som totalentreprenør. 
De nybakte huseierne flyttet inn like før jul 2021 etter 
en byggetid på ca. 8 måneder. Da intervjuet fant sted 
hadde de bare bodd i huset i halvannen måned, men 
ble det slik de hadde sett for seg?

– Vi har vel ikke rukket å bli helt innbodd ennå. Det 
tar nødvendigvis sin tid å lande i et stort hus etter 
mange år i blokkleilighet. Vi mangler også fortsatt litt 
møbler. Men huset ble absolutt slik vi ønsket og hadde 
drømt om. Vi er veldig fornøyde med både utseende, 
materialer og funksjon, sier Linda og Björn.

– Hva var behovet og ønsket når dere valgte å bygge 
hus? Og hvorfor valgte dere akkurat dette?

– Vi ønsket en herskapelig, men samtidig tidløs hustype 

med god plass og mye lys og luft, forteller paret. De 
ønsket seg også et et romslig hus fordi de har familie 
og venner over store deler av Norge og Sverige som de 
de forventer jevnlig besøk av. 

– Vi har lenge drømt om et «sosialt hus» der vi kan ha 
plass til å ha flere på overnatting samtidig. Hustypen 
passet oss godt da det ikke er skråtak i 2. etasje. Vi følte 
det var lettere å innrede med lik takhøyde hele veien, 
og ønsket også et gjennomgående inntrykk i huset 
med store og åpne rom. Det måtte noen endringer til 
fra originaltegningen for å tilpasse huset til to fulle 
etasjer, men det ble greit ordnet gjennom Telemark 
ByggEntreprenør/Idéhus. Både Linda og Björn liker å 
lage mat, så kjøkkenet er et av rommene det ble lagt litt 
ekstra penger i, med et skreddersydd Sigdalkjøkken.

– Vi la også til et vindfang, blant annet fordi vi har 
noen særdeles raske rasekatter som helst ikke burde 
springe rett ut inngangsdøra. Dermed fikk vi også en 
«hall» som kan brukes som et oppholdsrom som en 
god bonus, forklarer Linda og Björn.

– Hvorfor valgte dere Idéhus og TBE, og hvordan har 
byggeprosessen vært?

– Vi så gjennom ganske mange huskataloger fra 
forskjellige leverandører før vi bestemte oss. Vi følte 
begge at husene fra Idéhus traff oss best med tanke 
på den hustypen og egenskapene vi var interesserte i, 
forteller Linda og Björn.

Telemark ByggEntreprenør var de allerede kjent med, 
ettersom firmaet tidligere hadde vært med paret på 
befaring på en tomt på Notodden hvor de vurderte å 
bygge et Idéhus.

– Gjennom det fikk vi etablert en god og tillitsvekkende 
kontakt. Det var også TBE som viste oss aktuelle 
tomter her i Bø. Vi har opplevd både entreprenør og 
Idéhus som effektive, proffe, lydhøre og serviceinnstilte 
i forbindelse med de endringene vi ønsket på huset 
vårt i forhold til katalogtegningene. De hjalp oss også 

å utarbeide tegninger av et funkishus som vi en stund 
vurderte som et mulig alternativ på vår tomt. 

– Vi har fulgt hele prosessen tett, fra tomtekjøp og 
grunnarbeid til ferdig hus. Vi er veldig fornøyde med 
kommunikasjonen, gjennomføringen og alt arbeidet 
som er gjort, sier Linda Ralle Ulven og Björn 
Bertilsson.

– For oss er det alltid hyggelig med tilfredse kunder, 
sier prosjektleder Kristian Eika hos Telemark Bygg- 
Entreprenør AS. Firmaet har vært Idéhus-forhandler 
siden 2017. Eika karakteriserer byggeprosessen og 
samarbeidet med Linda og Björn som meget ryddig og 
grei. Det samme gjelder kontakten med hovedkontoret 
i Trondheim hvor kjedens arkitekter tilpasset den 
aktuelle hustypen til flat tomt.

Herskapelig, sosialt og tidløst

Det var de tre hovedkravene Linda og Björn stilte da de skulle bygge hus. 
Og slik ble det! Med utgangspunkt i husmodellen Stoleggi fra Idéhus, fikk 
de skreddersydd sin nye, romslige enebolig i Bø i Telemark – og de er 
meget tilfredse med resultatet.
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Våre husmodeller
Vi har delt husene våre inn i fire 
serier, hver med sitt eget genuine 
uttrykk og stil.

Våre moderne boliger har 
rette linjer og store vindus- 
flater. Det er variasjon i 
materialbruk i fasaden, med 
kombinasjon av trekledning 
og fasadeplater. Kontraster 
vektlegges.

MODERNE
Tidløs-serien kombinerer 
saltak eller pulttak med 
tidløst uttrykk. Her er det 
stramme linjer med moderne 
materialvalg.

TIDLØS
Våre klassiske boliger kombi- 
nerer saltak og tradisjonell 
utforming. Her er det sym-
metrisk vindusbruk med 
sprosser og gode plan- 
løsninger. 

KLASSISK
Våre herskapelige boliger har 
en rikere detaljutsmykning 
i fasaden og har ofte større 
grunnflate. Hovedplan har 
større romhøyde som gir 
luftige og gode rom.

HERSKAPELIG

BESSEGGEN  SIDE 28

KNAUSEN   SIDE 46

AKSLA  SIDE 60

TUVA  SIDE 72

HØGSTOLEN  SIDE 86

STOLEGGI  SIDE 100

BESSHØE  SIDE 32

LYSHORNET  SIDE 48

BLÅTIND  SIDE 62

BJØRNEGGA  SIDE 76

RONDANE  SIDE 88

STOREBJØRN  SIDE 102

GLITTERTIND  SIDE 34

MARIFJELL   SIDE 50

EIKESHORN  SIDE 64

BRENNA  SIDE 78

BLÅBERGI  SIDE 92

SAGI  SIDE 38

NJUNIS  SIDE 52

HØGTIND  SIDE 66

FALKEN  SIDE 80

HORNELEN  SIDE 94

SKAGET  SIDE 42

NONA  SIDE 54

RINGSTIND  SIDE 68

GRYTKOLLEN  SIDE 82

HØGELOFT  SIDE 96

GRINDA  SIDE 44

SØLEN  SIDE 56

SKRIM  SIDE 70

HINNSTEIN  SIDE 84

HØGRONDEN  SIDE 98
Husene er større og har en 
oppgradert leveranse. Pusset 
fasade i kombinasjon til stående 
panel gir et spennende utrykk. 
Store vindusflater fra gulv til tak 
åpner for mere lys og er med på 
å forsterke den moderne stilen.

MODERNE
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Ord og uttrykk
Bruksareal (BRA)
• Bruksarealet er alt areal som er innenfor 

yttervegg eller en ytre begrensning.
• Bruksareal er iht. Norsk Standard NS 3940.
• Bruksarealet er spesifisert under hvert 

enkelt hus. 

Bebygd areal (BYA)
Arealet som huset dekker av terrenget.
Inkluderer carport/garasje når dette er vist i 
tilknytning til huset.

Lengde/bredde
Ytterste mål av huset inklusive carport, 
garasje, bod, balkong og/eller takoverbygg.

Tilgjengelig boenhet
I henhold til Byggteknisk forskrift § 12-2, 
boenhet med alle hovedfunksjoner på 
bygningens inngangsplan, skal inngangsplanet 
være tilgjengelig for personer med funksjons-
nedsettelse. Med hovedfunksjoner menes stue, 
kjøkken, soverom, bad og toalett.

Energimerke
I samsvar med nasjonale forskrifter skal 
alle boliger som selges ha en energiattest. 
Energiattesten gir en karakter basert på 
byggeteknisk standard og hvilket oppvarmings-
system/energikilde som er brukt i boligen. 

For mer informasjon:
www.energimerking.no

Plantegningene er våre forslag til hvordan huset og de enkelte 
rommene kan disponeres. Inventar er derfor tegnet inn selv om 
dette ikke inngår i vår leveranse. Det samme kan gjelde utstyr, 
materialer og detaljer som vises på tegninger og bilder. For full-
stendig oversikt over hva som inngår, vises det til vår standard 
leveransebeskrivelse, tilbud og kontraktstegninger.

Plantegningene

2524

Vi gjør oppmerksom på at bilder og visualiseringer av 
husene kun er ment som illustrasjoner og at plantegningene 
ikke er gjengitt i fast målestokk. 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Illustrasjon av vår husmodell Besseggen, 
presentert på sidene 28-31



Moderne
Våre moderne boliger har rette linjer og store vindusflater. 

Materialbruk i fasaden varieres med en kombinasjon av trekledning 
og fasadeplater. Kontraster vektlegges.

Moderne
– er utvalgte modeller innen serien Moderne. Husene er større og har en 

oppgradert leveranse. Pusset fasade i kombinasjon til stående panel gir et 
spennende utrykk. Store vindusflater fra gulv til tak åpner for mere lys og er 

med på å forsterke den moderne stilen.

Lyst og sprekt,
funksjonelt og smart.
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BESSEGGEN

Soverom 4 
Lengde 16,3 m
Bredde  13,7 m
BRA 1. etg 123,0 m2

BRA 2. etg 91,5 m2

BRA utv. bod og garasje 6,0 m2

Overbygd og carport 56,3 m2

BRA totalt 276,8 m2 
BYA 214,4 m2

Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  



3130

– Besseggen er en elegant og moderne bolig med særpreg.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

BESSEGGEN
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– Moderne enebolig tilpasset skrå tomt som 
åpner seg mot utsikten.

ARKITEKT
Arne Martin Furulund

BESSHØE

Soverom 4             
Lengde 19,0 m
Bredde  11,2 m
BRA sokkel/kjeller  96,6 m2

BRA 1. etg  130,1 m2

BRA utv. bod og garasje 54,3 m2

Overbygd og carport  14,2 m2

BRA totalt  295,2 m2

BYA 181,8 m2

Tilgjengelig boenhet  Nei
Tomt Skrå

Energimerke
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GLITTERTIND

Soverom 4 
Lengde 22,6 m
Bredde  15,4 m
BRA 1. etg 138,4 m2

BRA 2. etg 159,6 m2

BRA utv. bod og garasje 67,4 m2

Overbygd og carport 56,1 m2

BRA totalt 421,5 m2

BYA 218,7 m2

Tilgjengelig boenhet Nei
Tomt Skrå

Energimerke  
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– Glittertind er en romslig familiebolig tilpasset skrå tomt, 
med integrert garasje og gode uterom.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

GLITTERTIND



3938

SAGI

Soverom 4 
Lengde 22,0 m
Bredde  14,8 m
BRA 1. etg 157,4 m2

BRA 2. etg 50,3 m2

BRA utv. bod og garasje 5,2 m2

Overbygd og carport 81,0 m2

BRA totalt 293,9 m2 
BYA 248,1 m2

Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  
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– Sagi er et moderne og stort atriumhus med gode utearealer 
som forlenger utesesongen.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

SAGI



ARKITEKT
Arne Martin Furulund

– Innholdsrik moderne enebolig med fokus på store 
oppholdsrom og gode uterom.

4342

SKAGET

Soverom 4 
Lengde 16,0 m
Bredde  11,2 m
BRA 1. etg 117,1 m2

BRA 2. etg 118,9 m2

Overbygd og carport 15,7 m2

BRA totalt 251,7 m2

BYA 155,3 m2

Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  
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– Grinda kombinerer enkle linjer med moderne fasadeelementer. 
Boligen gir mulighet for gode uteplasser. 

ARKITEKT
Arne Martin Furulund

GRINDA

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA utvendig bod
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

5
16,0 m
10,9 m
97,4 m2

97,4 m2

43,0 m2

5,1 m2

242.9 m2

166,3 m2

Nei
Flat
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KNAUSEN
– Knausen har et moderne fasadeuttrykk med kombinasjon av materialer. 
Fra den integrerte carporten kan man gå rett inn i boligen.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

3
13,0 m
12,4 m
78,9 m2

73,5 m2

5,2 m2

25,3 m2

182,9 m2

124,7 m2

Nei
Flat



4948

LYSHORNET
– Lyshornet er en spenstig bolig med stue plassert i sentrum. Stuen binder 
sammen alle deler av boligen og danner samtidig et praktisk overbygd areal 
ved inngangsdøra.

INGENIØR
Thomas M. Eilertsen

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
BRA utv. bod/garasje
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
19,6 m
14,2 m
76,9 m2

110,7 m2

48,5 m2

33,9 m2

270,0 m2

183,9 m2

Nei
Flat
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MARIFJELL
– Marifjell er en kompakt bolig med inngang i sokkelen tilpasset skråtomt. 
Med integrert carport passer boligen også på de litt mindre tomtene.

INGENIØR
Ole Martin Østby

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
15,7 m
8,2 m
73,9 m2

77,5 m2

5,8 m2

41,1 m2

199,3 m2

129,2 m2

Nei
Skrå



5352

NJUNIS
- Njunis er en beskjeden husmodell med en liten hybelutleie. 
Stuen og kjøkkenet i første etasje gir en lett tilgang til hagen.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BRA utleie
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
11,8 m
10,9 m
60,6 m2

91,0 m2

14,3 m2

165,9 m2

23,4 m2

111,9 m2

Nei
Flat
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NONA
– Nona er et innholdsrikt og romslig hus, tilpasset skrå tomt. 
Moderne fasadeelementer og en takterrasse er det lille ekstra.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
15,4 m
10,6 m
94,2 m2

98,2 m2

25,3 m2

217,7 m2

141,9 m2

Nei
Skrå



Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BRA utleie
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
13,8 m
11,4 m
59,5 m2

98,7 m2

18,1 m2

176,3 m2

26,0 m2

126,0 m2

Ja
Skrå

5756

SØLEN
– Sølen er en moderne bolig beregnet for skrå tomt med et markert 
midtparti. Stua er i fokus med store vinduer og åpen planløsning. 
Boligen har en liten hybelutleie.

ARKITEKT
Lejla Omerovic



Tidløs
I denne serien kombinerer vi saltak eller pulttak med tidløst uttrykk.

Her er det stramme linjer og moderne materialvalg.

Stilfullt og enkelt.

5958



60 61

– Aksla har en luftig stue med skrå himling. Arealeffektiv 
planløsning med 4 soverom og egen utleieenhet i sokkel.

ARKITEKT
Arne Martin FurulundAKSLA

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BRA utleie
Soverom utleie
Overbygd utleie
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
16,6 m
12,6 m
53,7 m2

119,9 m2

23,5 m2

197,1 m2

59,6 m2

2
18,5 m2

174,2 m2

Ja
Skrå



BLÅTIND
– Blåtind passer inn på de minste tomtene, men er likevel 
innholdsrikt med fire soverom og stor stue og kjøkken med 
åpen løsning.

INGENIØR
Ole Martin Østby

Soverom 4 
Lengde 11,2 m
Bredde  7,3 m
BRA 1. etg 62,8 m2

BRA 2. etg 62,8 m2

Overbygd og carport 2,5 m2

BRA totalt 128,1 m2

BYA 82,8 m2

Tilgjengelig boenhet Nei
Tomt Flat

Energimerke  

62 63



EIKESHORN

Soverom 3 
Lengde 15,7 m
Bredde  8,2 m
BRA 1. etg 91,3 m2
Overbygd og carport 16,2 m2
BRA totalt 107,5 m2
BYA 123,6 m2
Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  

64 65

– Et kompakt og tidløst hus med stor 
stue og en innbydende overbygd 
terrasse.   

INGENIØR
Ole Martin Østby



66 67

HØGTIND
– Høgtind er en komprimert bolig uten at det går på bekostning av plan-
løsningen. Denne boligen passer ypperlig for små tomter. En carport og 
utvendig bod er integrert i boligen og gir en flott takterrasse i andre etasje.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

3
10,6 m
11,0 m
59,3 m2

59,3 m2

5,1 m2

26,2 m2

149,9 m2

104,9 m2

Nei
Flat



RINGSTIND

- Ringstind er et praktisk atriumhus for 
små tomter med alle funksjoner på et 
plan og en skjermet uteplass.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

68 69

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

3
16,0 m
12,4 m
118,6 m2

5,8 m2

5,2 m2

129,6 m2

152,4 m2

Ja
Flat



70 71

SKRIM
– Skrim er et kompakt og innholdsrikt hus med et moderne ytre. 
Hovedplanet har en åpen planløsning og utgang til hagen.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

3
11,8 m
10,0 m
79,9 m2

61,1 m2

5,8 m2

141,0 m2

97,6 m2

Nei
Flat



72 73

– Tuva har store vindusflater og god takhøyde, som gir lys 
og luftig stue og kjøkken. Stor balkong perfekt for de fine 
sommerkveldene.

ARKITEKT
Lejla OmerovicTUVA

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

5
14,2 m
7,6 m
71,4 m2

75,7 m2

5,0 m2

28,5 m2

180,6 m2

111,2 m2

Nei
Flat



Klassisk
Forankret i norsk byggeskikk

byr våre klassiske hus både på funksjonelle løsninger, 
romantiske detaljer og nostalgi.

Går aldri av moten.
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- Bjørnegga er en av våre mindre 
boliger med alle funksjoner 
samlet på ett plan. Passer 
ypperlig for de som vil bygge seg 
en liten og effektiv bolig.

INGENIØR
Thomas M. Eilertsen

7776

BJØRNEGGA

Soverom
Lengde
Bredde
BRA 1. etg.
BRA utv. bod/garasje
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

2
13,6 m
11,2 m
90,1 m2

5,3 m2

8,1 m2

103,5 m2

117,8 m2

Ja
Flat
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BRENNA
– Brenna har et klassisk fasadeuttrykk, med integrert garasje 
og sin enkle form passer huset inn på de fleste tomter.

ARKITEKT
Arne Martin Furulund

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
BRA utv. bod/garasje
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
16,0 m
8,8 m
81,5 m2

84,1 m2

24,0 m2

3,4 m2

193,0 m2

125,0 m2

Nei
Skrå



FALKEN

– Et klassisk hus med en smart 
og arealeffektiv planløsning, med 
tre soverom og romslig stue.

INGENIØR
Ole Martin Østby

8180

Soverom 3 
Lengde 16,0 m
Bredde  9,1 m
BRA 1. etg 103,1 m2

Overbygd og carport 14,3 m2

BRA totalt 117,4 m2

BYA 133,6 m2

Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  
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GRYTKOLLEN
- Grytkollen er en kompakt bolig med et klassisk 
fasadeuttrykk og effektiv planløsning.

INGENIØR
Ole Martin Østby

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

3
11,2 m
9,4 m
75,7 m2

50,3 m2

3,9 m2

129,9 m2

90,0 m2

Nei
Flat



HINNSTEIN
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– Klassisk hus med plass til mange. Flere oppholdsareal og 
store rom gjør at denne boligen passer perfekt til store familier. 
Med utleie i sokkel finansierer man deler av boligdrømmen.

INGENIØR
Thomas M. Eilertsen

Soverom 4
Lengde 21,4 m
Bredde  8,4 m
BRA sokkel/kjeller 58,1 m2

BRA 1. etg 129,3 m2

BRA 2. etg 87,3 m2

BRA utv. bod og garasje 6,9 m2

Overbygd og carport 26,4 m2

Overbygd utleie 2,1 m2

BRA totalt 308,8 m2

BRA utleie 57,3 m2 
BYA 174,3 m2

Tilgjengelig boenhet Nei
Tomt Skrå

Energimerke  
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HØGSTOLEN
- Høgstolen er en innholdsrik bolig med et lyst og luftig uttrykk. Det 
markerte midtpartiet skaper en spennende bolig som skiller seg ut i 
nabolaget.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

 Soverom
Levngde
Bredde
BRA 1. etg.
BRA 2. etg.
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

5
13,6 m
13,0 m
113,5 m2

94,1 m2

7,2 m2

214,8 m2

133,9 m2

Ja
Flat
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RONDANE
– Rondane består av to fulle plan og har 
arealeffektiv og innholdsrik planløsning.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4 (5)
13,0 m
11,2 m
103,4 m2

103,4 m2

12,0 m2

218,8 m2

124,6 m2

Ja
Flat



Herskapelig
Våre herskapelige hus har en rik detaljutsmykning 

i fasaden og gjerne en større grunnflate.
Stor romhøyde i hovedplan gir luftige og gode rom.

Elegant og storslagent.
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BLÅBERGI
– En herskapelig hall med dobbel takhøyde fungerer som et knutepunkt 
mellom de ulike sonene i boligen. 2. etasje har en luftig loftstue og romslige 
soverom med et fantastisk lysinnslipp via kobbhusene i mansardtaket.

INGENIØR
Ole Martin Østby

 Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4 (5)
17,8 m
13,6 m
159,9 m2

142,1 m2

20,2 m2

322,2 m2

190,3 m2

Ja
Flat
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HORNELEN

– Hornelen er vår største og mest eksklusive modell. 
Det har et unikt inngangsparti, luksuriøs hall og 
romslige oppholdsrom.

INGENIØR
Stian Bøe

Soverom 5 
Lengde 17,2 m
Bredde  18,1 m
BRA 1. etg 180,9 m2
BRA 2. etg 180,9 m2
Overbygd og carport 37,6 m2
BRA totalt 399,4 m2
BYA 245,0 m2
Tilgjengelig boenhet Ja
Tomt Flat

Energimerke  
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HØGELOFT
-Høgeloft er innbydende og innholdsrikt med et klassisk 
utseende. Et populært hus som appellere til mange.

INGENIØR
Thomas M. Eilertsen

 Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
BRA utv. bod
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
13,0 m
11,8 m
97,8 m2

103,4 m2

5,1 m2

7,3 m2

213,6 m2

124,3 m2

Nei
Flat
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HØGRONDEN
– Høgronden er en innholdsrik bolig tilpasset skrå tomter. 
Den har en utleie med 2 soverom i sokkel.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BRA utleie
Soverom utleie
Overbygd utleie
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
13,0 m
11,8 m
103,4 m2

83,3 m2

11,4 m2

190,4 m2

98,5 m2

2 (3)
4,0 m2 
126,0 m2

Ja
Skrå
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STOLEGGI
– Stoleggi er en herskapelig bolig med 
en god og romslig planløsning.

INGENIØR
Ole Martin Østby

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA sokkel
BRA 1. etg
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

4
11,8 m
12,1 m
95,7 m2

99,7 m2

3,2 m2

198,6 m2

115,9 m2

Ja
Skrå
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STOREBJØRN
– Dette er et stort og innholdsrikt hus, med romslig hall og ekstra 
romhøyde i 1. etasje. Hovedsoverom har eget bad og garderobe.

ARKITEKT
Lejla Omerovic

Soverom
Lengde
Bredde 
BRA 1. etg
BRA 2. etg 
Overbygd og carport
BRA totalt
BYA
Tilgjengelig boenhet
Tomt

Energimerke

5
14,8 m
13,3 m
132,5 m2

138,1 m2

15,0 m2

285,6 m2

159,4 m2

Ja
Flat



N

De fleste av Idéhusforhandlerne driver også med egne prosjekter. 
Dette kan være eneboliger på egne tomter, flermannsboliger eller 
leilighetsbygg. Det kan også være at våre forhandlere har tilgang 
på tomt som passer for akkurat ditt drømmehus. Ta gjerne kontakt 
med din lokale forhandler for å få informasjon om prosjekter de 
eventuelt er i gang med eller skal i gang med. 

Sitter du selv på en tomt, liten eller stor, som du vil selge eller 
utvikle, vil en prat med en Idéhusforhandler alltid være smart. 
Idéhus har mange modeller i arkivet som kan passe, eller vi 
utvikler prosjektet i fra start til mål. Idéhus vil gjerne være 
behjelpelig med ditt prosjekt.

Prosjekter

N
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Idehus har et stort utvalg av forskjellige typer flermannsboliger. 
tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Alle modellene 
kan leveres i de forskjellige stilartene som Moderne, Tidløs og 
Klassisk. Tomtestørrelse og reguleringsbestemmelser er med 
på å avgjøre valget av modell.
 
Er dere flere par som ønsker å bygge sammen, eller er du en 
utbygger som trenger hjelp til å utvikle et området. Ta kontakt 
med din nærmeste Idehus forhandler for å få råd og hjelp.
 
Å velge en flermannsbolig har sine økonomiske fordeler. F.eks. 
kan utgifter til tomt deles på flere, slik at sluttkostnaden blir 
lavere.
 
Ønsker dere en annen type modell enn de som er ferdigtegnet, 
så er Idehus fleksibel og kan tegne etter deres ønske.
 
Idehus bistår med tekniske tjenester gjennom våre arkitekter 
og ingeniører.
 

For å se utvalget på flermannsboliger,
gå inn på www.idehus.no

Flermannsboliger
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Hvordan skape et uterom hvor du vil trives?
Det er lett å miste motet når man står på 
gårdsplassen og titter seg rundt etter å ha sett 
innbydende gårdsrom og velstelte hager både 
i magasiner og hos naboer. Ikke mist motet, 
det er hjelp å få!

Å komme i gang
Det blir stadig vanligere å kjøpe tjenester av 
profesjonelle aktører, både til planlegging og 
utførelse. Bruk gjerne en profesjonell aktør 
hvis du vil føle trygghet for et godt resultat. 
Er du full av arbeidslyst og vet hvordan du vil 
ha det finnes det gode arbeidsbeskrivelser og 
filmer som kan hjelpe deg.

Planlegging er viktig
Start med å definere hva det er du ønsker å 
gjøre: er det gårdsplassen, inngangspartiet, 
terassen, hagen eller hele uteområdet du vil 
gjøre noe med? 

Når dette er definert må du tenke igjennom 
behovet du har. Trenger du plass til flere biler? 
Ønsker du å utjevne nivåforskjeller i terrenget? 
Ønsker du en uteplass som er solrik hele dagen? 
Har dere behov for en stor uteplass, eller inn-
delt i flere soner? Mulighetene er mange for å 
få det akkurat slik du ønsker det.

Det gode uteliv
Når hagen blir grønn og frodig gjør det ikke bare noe helt spesielt med miljøet, det 
skaper også en koselig og varm stemning utenfor huset. Et godt utemiljø gjør gode 
opplevelser enda bedre.

Flat tomt
En flat tomt er tilsynelatende enkel å utforme 
med tanke på hage, men den kan fort bli 
kjedelig uten høydeforskjeller å jobbe med. 
Det er ikke sikkert vi har behov for en stor 
plen, og da er det bedre å tenke på soner 
for ulike typer opphold. Det vil gi spennende 
løsninger å tilføre hagen høydeforskjeller, og 
det gjøres både ved å fylle opp terreng, men 
like gjerne å senke terrenget i utvalgte soner.

Skrå tomt
En skrå tomt kan fort oppleves som lite 
utnyttet og statisk – før man gir høyde- 
forskjellene liv og øker bruksverdien.

Skrå tomter vil i enkelte tilfeller gi en ut- 
fordrende forbindelse mellom øvre og nedre 
nivå. Høydeforskjellene kan tas opp ved å 
kombinere trapp, mur og beplantning.

Uansett hvilken løsning du velger for din 
hage så er Idéhus behjelpelig med å knytte 
kontakt med våre samarbeidspartnere.

Lykke til med å skape et godt utemiljø!

Inspirasjonsbildene er hentet fra 
Asak, www.asak.no 
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Idéhus’ hytter

Vurderer du å bygge hytte kan du trygt velge Idéhus. Med 
over 45 år på bolig- og hyttemarkedet har vi både erfaring 
og kompetanse som er viktig for deg når du skal realisere 
hyttedrømmen. Vi blir gjerne med deg fra urørt tomt til 
nøkkelferdig hytte, og sørger for kvalitet og fleksibilitet 
gjennom hele prosessen. Idéhus kan levere hytter i alle 
størrelser tilpasset ditt behov.

Vi bygger idéer og drømmer. For oss er det et privilegium!

Vi har delt hyttene våre inn i tre serier:

Skumring
I vår SKUMRING-serie finner du hyttemodeller som har et 
robust og nostalgisk preg. Med bruk av naturmaterialer og 
tradisjonell byggeskikk glir disse hyttene lett inn i terren-
get uten å stjele for mye oppmerksomhet.

Daggry 
Vår DAGGRY-serie er enkel og ren i uttrykket. Store vindu-
er slipper mye lys inn i hytta, samtidig som de gir deg en 
flott utsikt og god kontakt med naturen utenfor. Daggry- 
hyttenes tidløse uttrykk gjør at de passer like godt inn i 
lavlandet, ved sjøen eller på fjellet.

Morgendis
I vår MORGENDIS-serie viskes grensen mellom ute og 
inne vekk ved bruk av store glassflater som inviterer 
landskapet inn i hytta. Hyttene kan plasseres ved sjøen, 
i lavlandet, på fjellet eller i skogen. Modellene passer inn 
i alle typer landskap. Er du på utkikk etter et tidsriktig og 
moderne uttrykk er dette noe for deg.

Ta en titt på dem på idehus.no og bestill gjerne 
hyttekatalogen vår. 
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- et solid hus til bilen og annet du ønsker å ta vare på.

Behov for garasje og/eller ekstra bodplass? Vi har utarbeidet flere 
garasjemodeller som du finner på nettsiden vår. Alle modellene kan 
tilpasses dine ønsker og behov, eller vi kan skreddersy en garasje 
spesielt for deg.

Ta en titt på dem på idehus.no

Idéhus’ garasjer
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Bygge i eplehagen

Har du plass til enda et hus på 
tomten, kan det være økonomisk 
smart å bygge det.

Du sitter i bunn og grunn på en gratis 
tomt, og har tidenes største mulighet 
til å bygge huset du alltid har drømt 
om. Mens huset bygges kan du 
dessuten leve der du bor i dag, noe 
som jo er veldig praktisk. 

Når det nye huset er ferdig bygget, 
kan du selge den delen av tomten 
med det gamle huset. En mulighet 
er å selge det på det frie markedet, 
en annen er å tilby det til noen du 
kjenner. Kanskje har du barn som er 
på boligjakt?

Rive det gamle huset – og bygge
nytt på tomten

Hvis den eksisterende boligen er i 
dårlig stand, bør du vurdere å rive 
den for så å bygge et nytt hus på 
tomten. En stor fordel med det, er at 
du kan bygge flere enheter.

Det kan ofte lønne seg å erstatte 
eneboligen med for eksempel en 
tomannsbolig eller et rekkehus med 
tre enheter.

Før du bestemmer deg for å rive det 
gamle og bygge nytt, er det smart å 
ta kontakt med en byggekyndig.

Selge deler av tomten på privat-
markedet

Hvorfor sitte på en stor tomt, når du 
egentlig ikke har bruk for mer enn 
halvparten? For mange er stor tomt 
ofte forbundet med mer mas enn 
moro.

Det er mulig å skille ut deler av 
tomten og selge den på det frie 
markedet. Ulempen er at du får 
mindre kontroll på hva som skjer på 
den delen av tomten etter salget, og 
du kan ende opp med en løsning du 
ikke blir fornøyd med på sikt.

Gjør avtale med en husleverandør 
om opsjon

I stedet for å selge deler av tomten 
på det frie markedet, kan du gjøre en 
opsjonsavtale med en husleverandør. 
Dette er en praktisk løsning for 
deg, i og med at leverandøren vil 
prosjektere, utvikle og selge tomten.

De gjør altså jobben for deg – men 
ikke uten at du blir involvert. 
Du vil være med gjennom hele 
prosjekteringsfasen, slik at også du 
blir fornøyd med resultatet. Idéhus er 
stadig på jakt etter nye tomter, og vil 
gjerne komme i kontakt med deg som 
vurderer dette alternativet.

Eier du en tomt som er regulert til boligformål, og som det allerede er bygget hus på? 
Da er det fire gunstige grep som både utnytter tomten bedre – og gir deg ekstra inntjening.

Bygge hus på egen tomt? 

Vil du vite hvordan du best utnytter tomten din? 
Ta kontakt med Idéhus i ditt nærområde

115114



Solid standard og utførelse
Alle Idéhus bygges med materialer av gjennomgående god 
kvalitet og håndverksmessig utførelse. Dersom dere ønsker å 
benytte materialer som avviker fra vår standard leveranse, er 
vi gjerne behjelpelig med å finne de beste løsningene.

Ledende leverandører
For å holde en god standard samarbeider vi med ledende 
leverandører av trelast, byggevarer og interiørløsninger. 
Dyktige samarbeidspartnere og underleverandører gir mange 
muligheter for tilvalg og skreddersydde løsninger for interiør, 
eksteriør, miljø og sikkerhet. 

Røtter i den norske fjellheimen
Det er ingen tilfeldighet at våre hustyper har navn hentet fra 
den norske fjellheimen. Navnene symboliserer vår 
forankring i det solide, folkelige og tradisjonsrike innen 
norsk byggeskikk. Våre hus er tilpasset barske og krevende 
klimatiske forhold mellom fjord og fjell i vårt langstrakte land. 

Våre leverandører
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Velg en smart vegg!
Med Fibo veggsystem får du 100% vanntette vegger. 
Systemet er godkjent i henhold til våtromsnormen.

Panelene har overlegen slitestyrke og er enkle å 
rengjøre. I tillegg har alle panelene en dokumentert 
antibakteriell effekt og kommer med 15 års garanti.

Se fullt sortiment på fibo.no Planleggingen av vinduer og dører er noe av det 
viktigste en gjør i et bygg. Hvilke farger skal de  
ha? Trenger du solskjerming (Screens), eller ønsker 
du dører og vinduer Smarthus Ready? Uansett  
hva du velger, NorDan er alltid opptatt av å levere  
kvalitetsprodukter som vinduer og dører,  
skreddersydd dine behov. 

Med markedets største produktspekter har  
NorDan akkurat det du trenger. Ta kontakt med  
din Idehusforhandler, sammen skal vi hjelpe deg 
med lys, trivsel og sikkerhet. 

nordan.no

Visste du at NorDan gir deg 20 standardfarger å velge 

i på dører og vinduer - uten tillegg i pris. Du kan også 

få utvendig Screens montert  

fra fabrikk. Eller hva med ferdig  

montert IDlock til ytterdøren. 

NorDan har en av markedets 

beste garantiordninger med 

opptil 60 års forventet leve- 

tid på Aluminiumsbekledde 

vinduer.

garpcity.no

Komplett leverandør 
av vinduer og dører med tilvalg.

Du har kanskje ikke tenkt så mye over det. Men, hvilken betydning  
har egentlig vinduer og dører for deg og meg? 



Korrekt isolering - Minimalt varmetap

Ingen fukt og råte - Sunt inneklima

Varig konstruksjon - Lite vedlikehold

Jackon Byggesystemer - Investering for livet

Ringmur og Thermomur®

Trygt fundament for et lunt og sunt hus

Når du velger hus, 
velger du også inneklima
Flexit sørger for et bedre inneklima i din bolig  ved å tilby 
smarte og energieff ektive løsninger. Et sunt og godt inneklima 
er svært viktig for helse og trivsel for hele familien.

www.fl exit.no

Nordic ventilasjonsaggregat
gir balansert ventilasjon til alle rom gjennom hele året. 

Inneklimasentral EcoNordic
gir et godt inneklima, varme i boligen og rikelig med tappevann
på en svært energieff ektiv måte. 

Sentralstøvsuger 
Støvsuger og sørger for at det farlige
fi nstøvet blåses ut av boligen. 

BEDRE 
INNEKLIMA

www.swedoor.no

YTTERDØRER TIL MODERNE OG KLASSISKE HJEM
Husets karakter bestemmes i stor grad av ytterdørens design og farge. 
Når du skal velge ytterdør, er det selvsagt også mange andre forhold å 
ta hensyn til. Ytterdøren skal være godt isolert mot fukt, vind, lyd, og 
dessuten være innbruddsforsterket.

I Swedoor sitt store utvalg av ytterdører fi nner du en dør som passer 
ditt hjem og din stil.

Besøk www.swedoor.no for mer inspirasjon!
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Takk til alle som 
oppgraderer Norge

Det er spesielt å bygge i Norge. Været. 
Geografien. Regelverk og måten vi 
bygger på. Det krever litt ekstra av oss 
alle, og sammen utvikler vi hverandre 
– du som bygger, vi som produserer 
byggevarer og du som skal bruke 
bygget. Det er et samarbeid vi tar på 
største alvor. Takk for tilliten!



NYHET!
VELUX vinduer for flate tak

Den nye generasjonen overlys med glass
har et nytt, elegant design med slankere profiler 
og bedre dagslysinnslipp.

www.velux.no

TEKNISKE TJENESTERPRECUTTAKSTOLBJELKELAG ELEMENTER

PRETRE.NO

LEDENDE
PÅ BÆRENDE
TREKONSTRUKSJONER

TEKNISKE TJENESTERPRECUTPRECUTTAKSTOLTAKSTOLBJELKELAG ELEMENTER

TREKONSTRUKSJONERTREKONSTRUKSJONERTREKONSTRUKSJONER
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→ stryntrappa.no

Det er opp til deg
Oppgrader trappen i ditt nye hjem

↑  Stryntrappa Foss med garderobe.

Stryntrappa kommer i mange ulike modeller, med flere spennende 
valgmuligheter innenfor hvert uttrykk. La deg inspirere og finn 
løsningen som passer perfekt til ditt interiør. Nå kan du også 
utnytte kvadratmeterne under trappen på en smart måte ved å 

velge Stryntrappa Bod, Garderobe eller Kontor.

Se mer på
stryntrappa.no

Norskproduserte kvalitetskjøkken 
siden 1950. Det er vi stolte over.

www.sigdal.com



Nyt den nyeste teknologien innen AI for å få hjelp når 
du bestemmer deg for ditt fremtidige gulv.
Last opp et bilde av hjemmet ditt og prøv våre  
forskjellige gulv og finn din favoritt.

F L O O R S  B E Y O N D  E X P E C T A T I O N S

HVILKET GULV PASSER DEG?
PRØV KÄHRS 

FLOOR PLANNER

EIK NOUVEAU SNOW EIK FREDRIK
KÄHRS NORGE AS, TELEFON: 23 22 67 00, E-POST: INFO.NORGE@KAHRS.COM

Sett 
kronen 
på 
verket

Vi vil at ditt tak skal være en smart, sikker og lekker 
investering. Se vårt brede utvalg på bmigroup.com



At et kjøkken må tåle mye, har vi fått erfare 
det siste året. Fra å være et sted der vi kutter, 
steker og koker, og et samlingssted der måltider 
til beredes og spises, har også kjøkkenet fungert 
som skole, kontor, øvnings lokale og lekeplass 
det siste året. Det krever et kjøkken som tåler en 
trøkk.

JAKTEN PÅ DET  PERFEKTE  KJØKKENET
Et kjøkken som utsettes for mye, må være av 
høy kvalitet. I tillegg til å være slitesterkt og 
solid, må det det selvsagt også være smart og 
se bra ut. Derfor er det viktig å fi nne et kjøkken 
som oppfyller kravene til både funksjonalitet og 
design. Men hvor skal man begynne i jakten på et 
nytt kjøkken?

Å kjøpe et nytt kjøkken er en prosess fylt av 
tanker, drømmer, inspirasjon og valg. Det er 
mange alternativer når det gjelder valg av stil og 
materialer på ditt nye kjøkken. Er ditt drømme-

kjøkken minimalistisk eller rustikt? Lyst eller 
mørkt? Naturlig eller fargerikt? 
Enten vi snakker om skrog, stammer,  hengsler 
eller skinner - fronter, håndtak eller benkeplater, 
så må det være solid og tåle mye bruk. Et godt 
kjøkken må også ha gode skapløsninger, og et 
stort utvalg innredningsløsninger.

KVALITET OG DESIGN 
AUBO er et kjøkken som er bygget på dansk 
design og kvalitet. Vi er kjent for  solid kvalitet, 
gode skapløsninger, skredder søm og et rikt utvalg 
av ulike modeller. 

Hos AUBO har vi kjøkken som passer til de aller 
fl este ønsker, behov og lommebøker. Vi har et 
stort utvalg av eksklusive kvalitetskjøkken i 
forskjellige materialer og design – både til det 
lille, intime kjøkkenet i leiligheten og til det 
store, prangende kjøkkenet i villaen. Enten du 
vil ha et helt nytt kjøkken eller bare funksjonelle 
 forbedringer i dagens kjøkken, vil vi gjerne hjelpe 
deg slik at ditt nye kjøkken passer til din stil og 
ditt hjem.

SE VÅR KJØKKEN-
 PLANLEGGER:

Det siste året har  kjøkkenet blitt brukt til mye mer enn å lage mat, og rommet 
har for alvor gjenoppstått som  husets hjerte. Det krever topp kvalitet.

Det er på 
kjøkkenet det skjer

Du får mer hos Montér

DANSK  KVALITET PÅ SITT BESTE
Den danske familiebedriften AUBO har levert 
høykvalitets kjøkken siden 1985, da ekteparet 
Jens og Grethe Bertelsen grunnla firmaet som 
i dag har over 90 ansatte. 

AUBO står støtt på en grunnmur av nøyak-
tighet, ærlighet og anstendighet. Hos Montér 
tar vi oss tid til å finne de helt riktige løsnin-
gene som gjør en forskjell i hverdagen din, og 
som gjør  kjøkkenet til den perfekte  rammen 
rundt et godt hjemme liv. Derfor legger Montér 
sammen med AUBO fokus på å skape en per-
fekt balanse mellom form og funksjon, slik at 
 estetikk, håndverk og byggekvalitet alltid går 
hånd i hånd. I tillegg til de rene linjene og den 
sterke funksjonaliteten som AUBOs kjøkken 
henter fra stolte, danske designtradisjoner, 
kjenne tegnes de også av dette samspillet 
 mellom design og funksjon. 

Montér er svært opptatt av å kunne tilby kjøk-
ken i enhver pris klasse – både til storartede 
villaer og til studio leiligheter. Montér, som 
har 45 egne kjøkken sentre fordelt utover 
hele landet, er stolt hoved forhandler i Norge. 
Kom innom eller ta en titt på våre kjøkken via 
 QR-koden nedenfor.

Integrert garasje plass i sokkel til robotstøv suger 
med luke som åpner seg  automatisk.

SKANN KODEN MED   
MOBILEN FOR Å SE 

ALLE VÅRE KJØKKEN



Midt i stuen – med 
følelsen av å være ute
Vinduer og dører fra Giljes eXtra-serie har 
svært god isolasjonsevne. gilje.no

Schiedel peisovner
med Rett i Toppen 

Virkningsgrad opptil 84 %   
Gunstige avstandskrav 
Enkel å betjene    
Inspeksjonsluke 
Selvlukkende dør    

Fordeler peisovner:

www.schiedel.no

Mimas 150, Sargas 1 & Sargas 3 Sirius 1, Sirius 3 & Sirius 3G

Vedrom i sokkel
Glass på inntil 3 sider 
Tilpasset nye og tette
boliger 
DIN+ godkjent (Sirius)

  



FENOMENALE PRODUKTER FOR SLETTE TAK OG SLETTE VEGGER
Forestia Premium Ceiling og Huntonit Proff Vegg er gode valg om du ønsker slette tak og vegger. 
Dette er produkter som ikke skal sparkles etter montering så du sparer både tid og arbeid.  
Etter montering males tak og vegger i ønsket farge. 

Premium      

Font Gri�thGothic

Ceiling

HUNTONIT.NO 
PROFF VEGG

FORESTIA.NO 
PREMIUM CEILING

SE VÅRE MONTERINGSFILMER PÅ YOUTUBE

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

BAS

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

PRO

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

PRO+

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

EKO

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

SYN

K L E D N I N G  B E S K Y T T E T  AV  J O T U N

K L E D N I N G

Kledning med ekstreme 
egenskaper i den fargen du vil

Les mer om Heftig kledning på 
www.moelven.no/heftig

Heftig kledning er vår beste grankledning produsert av førsteklasses råstoff 
og overflatebehandlet med Jotuns beste produkter. Det gir deg det beste 
utgangspunktet for en kledning med pent utseende og lang levetid. Vi har 
en mengde ulike kledningsprofiler du kan få i akkurat den fargen du vil.

Heftig PRO
1 strøk Jotun Ind VISIR 
+ 1 strøk Jotun Ind 
DRYGOLIN Nordic Extreme

Heftig SYN
1 strøk Jotun Ind VISIR 
+ 1 strøk Jotun Ind Trebitt

Heftig EKO
2 strøk Jotun 
Ind DRYGOLIN Color Expert

Kan stå inntil 5 år
før toppstrøk påføres

Kan stå inntil 5 år
før toppstrøk påføres

Kan stå inntil 3 år
før toppstrøk påføres

Your name / presentation name / date

Name of Segment, Function, Product
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NYHET
NATREMODERNE

✓  Høy kvalitet
✓  Sikkerhet
✓  Min. 90% kjerneved
✓  Tilpasset nordiske 
    forhold
✓  Karmdybde 95
✓  Profil 45O

✓  God U-verdi

✓  Høy kvalitet
✓  Sikkerhet
✓  Min. 90% kjerneved
✓  Tilpasset nordiske 
    forhold
✓  Karmdybde 105
✓  Profil 90O

✓  Rom for bedre 
    U-verdi
✓  Enklere montering
✓  Mulighet for helsort   
    produkt
✓  Dekklist som skjuler 
    beslag
✓  Større lysåpning
✓  Større utvalg tilbehør
✓  5 års glassknuse- 
    garanti

MODERNEKLASSISK

Natre jobber kontinuerlig med å tilpasse og utvikle produktene sine for et 
marked i stadig endring. I den anledning kan vi i 2022 tilby et nytt design 

med et mer moderne uttrykk med rettvinklet og dypere karm til ferdighus- og 
prosjektmarkedet. Det er et behov for et mer moderne design i mange nye 

byggeprosjekter, og selv om Natre lenge har hatt mulighet for å tilpasse 
produktene med tilvalg og funksjoner så innebærer oppdateringen en 

endring i utseendet på selve rammeverket. Nylanseringen vil være bedre 
tilpasset nybyggmarkedet, ikke bare med nytt rammedesign, men med flere 

tilvalgsmuligheter, tilpasset logistikk, service og enklere montering.



Ditt 
vakreste
møbel

Se alle våre trappemodeller på 

www.trapperingen.no

Vi i Trapperingen liker å si at 
trappen er husets viktigste 
møbel, som skal kle hjemmet 
og gi boligen særpreg.

Egne notater
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Velkommen hjem!


