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 A
ROM MED UTSIKT

A 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 kryssfi ner på vegg e r, gulv og tak gir helhet og 
varme til rommet. Utvendig er modellen kledd smal 
trekledning. 

Denne spesialutgaven har plass til hele 8 sengeplasser, og 
passer utmerket som ekstra sovehytte, eller til den 
aktive storfamilien som oppholder seg mest utendørs, 
men ønsker gode senger og plass for matlaging og eget 
bad.

Modellen organisert over tre plan:

1. plan:  inngang, bad, kjøkken&spis/sov og terrasse
2. plan:  sovesal
3. plan:  takterrasse
.

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

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 fl ytt e s. 
Modellen leveres som i moduler, og monteres på 1 dag. 
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TAKTERRASSE
-  sove under åpen himmel
-  ekstra overnattingsplass
-  utvendig trapp fra 2.etg sikrer privatliv

SPIS/SOV
Nedfellbar dobbeltseng og spisebord, gir 
mulighet til fleksibel bruk av arealet.
Medfølger ikke leveranse.

VINDU
i ulik høyde og størrelse.
Gir utsikt og luftemulighet fra køyesenger

MINIKJØKKEN (vises ikke på dette snitt)
fra IKEA med plass til akkurat det du trenger:
Benkekjøleskap, skuffeseksjon, vask og blandebatteri medfølger. 
Opplegg for oppvaskmaskin (klargjort plass til 45cm bred). Anbefaler 
løs induksjonstopp for koking. Overskap og ventilator medfølger ikke.
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. 
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, dusjkabinett, servant, speil og VVB. 
Våtromsplater på vegg, belegg på gulv. 

TAKLAMPE
"Over me" fra Northern. Dusty grey.

BJØRKEFINER
på vegger, gulv og tak 
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TAKTERRASSE
- sove under åpen himmel
- ekstra overnattingsplass
- utvendig ståltrapp fra 2.etg sikrer privatliv

SPISEPLASS
Nedfellbart spisebord og klappstoler, gir sitteplass til 6-8 personer. 
Løst inventar er ikke del av leveranse

REOL
en hylle til hver køye, slik at gulvarealet
holdes fritt for rot.

3 KØYESENGER
Gir 6 sengeplasser.
Hver køye har eget vindu.
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TAKTERRASSE
- sove under åpen himmel
- ekstra overnattingsplass
- utvendig ståltrapp fra 2.etg sikrer privatliv

SOV
Nedfellbar dobbelseng, slås opp på dagtid,
slik at arealet kan brukes som spiseplass

REOL
en hylle til hver køye, slik at gulvarealet holdes fritt for rot. 
Senger og reol er ikke del av leveranse

3 KØYESENGER
Gir 6 sengeplasser.
Hver køye har eget vindu.
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