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 A
ROM MED UTSIKT

A-S ble i utgangspunktet utviklet for bruk som frittliggende
hotellrom. Den har et lite fotavtrykk, som gjør at den er
enkel å plassere i landskapet. Man kommer tett på
elementene via store vindusflater i 2.etg. Gode materialer
skaper en lun atmosfære, til tross for en streng geometri.
Plater i kryssfiner på vegger, gulv , tak, trapp og reol gir
helhet og varme til rommet. Utvendig er modellen kledd
smal trekledning. Alternativt kan enheten kles med
vedlikeholdsfrie plater i fibersement. Kan være aktuelt i
værharde strøk.

Modellen organisert over tre plan:
1. plan:  inngang, bad, sov og terrasse
2. plan:  stue/kjøkken/sov
3. plan:  takterrasse
.

Grunnflaten er kompakt;
innvendige er mål 3,3 m x 3,9m.
Modellen inneholder alt man trenger; bad med innredning
og opplegg for vaskemaskin, kjøkken med kokeplate,
kjøleskap og oppvaskmaskin.
.
.

BRA 1.etg:     11,5m2
BRA 2.etg:     11,5m2
TOTALT:          23,0m2

Montering på søyler gjør at den lager minimale inngrep i
naturen, og etterlater nesten ingen sår om den flyttes.
Modellen leveres som i moduler, og monteres/ demonteres
på 1 dag. Dette gjør at modellen også kan omsøkes som et
midlertidig bygg.

Modellen passer også utmerket som helårsbolig, og som
alternativ til tilbygg.
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TAKTERRASSE
- sove under åpen himmel
- ekstra overnattingsplass
- utvendig ståltrapp fra 2.etg sikrer privatliv

SOVEALKOVE
skjermet soveplass som også kan nyttes til lesekrok/ TV-titting

STORE VINDUSFLATER
gir gjennomlys, og fantastisk kontakt
med naturen utenfor.MINIKJØKKEN

fra IKEA med oppvaskmaskin, vask, kjøleskap og
kokeplate; akkurat det du trenger!
KUNGSBACKA miljøvennlige fronter av resirkulert plast

TERRASSE
er ikke inkludert i leveranse.
Terrasse, trinn og evt rekkverk tilpasses stedet,
og kommer som tillegg

FUNDAMENT
Leveranse er klargjort for plasssering på søyler.
Pålefundamentering gir minimale inngrep i naturen, og lar terrenget løpe fritt under
modellen. Kan også leveres på såle, dersom dette er mer hensiktsmessig.
NB! Fundamentering er ikke en del av vår leveranse; dette må kunde selv ordne.
Vanligvis utføres dette av en lokal aktør
Vi er behjelpelige med tegningsunderlag, samt søknad for grunnarbeid og betong.

ADKOMST
sikres via gangbro/ platting
2x1m inkludert i leveranse ( uten rekkverk).
NB! Behov for rekkverk må tilpasses stedet,og
kommer som tillegg.

BAD
leveres med toalett, dusj, veggskap, servantskap, speil og VVB.
Våtromsplater på vegg, belegg på gulv. Varmekabler.

PLASSBYGD REOL
- plass til servise, mat, spill ..
- fungerer også som rekkverk for trapp

TAKLAMPE
"Over me" fra Northern. Dusty grey.

BJØRKEFINER
på vegger, gulv tak og trapp
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BLANDEBATTERI
TARA fra Dornbracht
matt sort

SERVANTSKAP
fra IKEA

GULVBELEGG

SUBWAY compact
fra Villeroy & Boch

SKAP
fra IKEA, innfelt i vegg

DUSJDØRER
Vi har designet vår egen dusjløsning:
Dørene felles inn når de ikke er i bruk, slik at dusjen ikke
opptar gulvplass når den ikke er i bruk. Dørene ferlles ut, og
danner dusjdører når den er i bruk.

DUSJBATTERI
fra Tapwell
matt sort

SKAP
fra IKEA, innfelt i vegg

SPEIL

VARMEKABLER I GULV

SPOT, dimbar

VÅTROMSPLATER
fra FiboTrespo på vegg.
Kombinasjon av mørkgrå og hvite
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SIKRINGSKAP

OPPBEVARING

SIMPLE LIVING! Rene vegger.
Velg selv; knagger på vegg, arvet skap…
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SIKRINGSKAP
Høyskap monteres uten rygg, slik at tilkomst til sikringskap er
enkel.
Kan montere en knaggrekke på vegg, så får man enkelt
oppheng av jakker, selv om skapet kun er 40cm dypt.

SOKKEL
i bjørkefiner (lik vegg gulv tak og trapp).
Produsert av Suldal Trevare

OPPBEVARING
Skap langs hele veggen gir rikelig med
oppbevaringsplass, noe som gjør det enklere å holde
det ryddig!
Sokkel i bjørkefiner fra SULDAL TREVARE.
Kjøkkenskap fra IKEA med KUNGSBACKA fronter som
matcher kjøkkeninnredning.

KLÆR BØKER/ TV
KLÆR

HÅNDKLER
SENGETØY

SKO
HJELM

VOTTER
LUER

JAKKER
SKO
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DOVRE ZEN
OPPBEVARING + PEISINNSATS
Dovre Zen peisinnsats er liten og kompakt.
Valgfri omramning fra gulv til tak gir rene linjer.
Ene skapet fra IKEA erstattes med peisinnsats, slik at man
får et helhetlig uttrykk langs veggen.

Omramning,
flere valg
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JØTUL F100/ F100 SE

PEISOVN
Enkel klassiker fra Jøtul!
Velg mellom F100 med buer i dør, eller F100SE uten buer

BRANNPLATE




