BoSmart-hus
9 praktiske og kompakte boliger

Se de kule BoSmart-husene våre!
Drømmer du om å eie ditt eget hjem? Sjekk ut de kompakte,
kule og rimelige BoSmart-husene våre!
- Vi har et oppriktig ønske om at alle skal ha mulighet
til å realisere boligdrømmen sin, sier Geir Kjørum,
kjededirektør i Blink Hus.
- Med dagens tomtepriser og byggekostnader er det
en hel generasjon unge mennesker som har problemer
med å etablere seg med eget hus og hage.
Det er også mange som ikke har råd til en stor enebolig.
Derfor har vi utviklet konseptet BoSmart.
COMPACT LIVING
«Compact living» er en trend i dag. Vi ønsker mer
frihet, vi vil leve enklere og vi vil ha det så praktisk som
mulig. Alle BoSmart-husene har fullverdig bostandard,
samtidig som byggekostnadene er holdt så lave som
mulig.
– Forskjellen på disse husene og de øvrige kataloghusene
våre, er at de ikke har noen unødvendige vinkler eller
fordyrende materialer. Og du kan ikke gjøre endringer
på den opprinnelige tegningen, utover å speilvende
huset, sier Geir Kjørum.
ULIKE STILER
Glad i funkis? Vil du ha det litt tradisjonelt? Eller liker
du det klassiske? Bo på ett plan eller to? Skrå eller flat
tomt? Arkitektene hos Blink Hus har tegnet ni forskjellige
BoSmart-hus med ulike stiler. Hvilket hus passer
best for din smak og ditt behov?
Siden husene er såpass kompakte, trenger de ikke så
stor tomt – så her er et også penger å spare.
De kommer nøkkelferdige med standard interiørpakker.
– Det betyr at vi har forhandlet en veldig god pris med
våre underleverandører på kjøkken, bad, gulv, skap og
overflater.
– Men kan jeg velge noe av interiøret selv?
– Ja, du kan selv bestemme om du vil ha hele standardpakken, eller om du vil gjøre egne valg. Men da påvirker
det selvfølgelig prisen på huset.
FLEKSIBELT
En annen fordel er at hvis du ønsker et BoSmart-hus
i to etasjer, kan du innrede og flytte inn i en etasje mens
du venter med den andre. Du har alt du trenger på ett
plan, inntil videre. Kanskje trenger du ikke den andre
etasjen før du eventuelt har fått barn? Eller kanskje
du vil vente til du har spart litt penger?

Geir Kjørum
kjededirektør i Blink Hus
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Fordelene er mange. Med et BoSmart-hus er kravene
til egenkapital mindre, og du får et moderne og fullverdig
hjem som er veldig godt gjennomtenkt av arkitektene
våre, fastslår Geir Kjørum.
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KOSTER IKKE SKJORTA!
Vil du ha et moderne og kompakt hus med smarte løsninger – uten at det koster
skjorta? Da er BoSmart-hus midt i blinken for deg – det er hus du har råd til.
BLINK HUS’ ARKITEKTER FIKK EN UTFORDRING:
Tegn hus som har fullverdig bostandard, samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig. Resultatet ble arealeffektive
BoSmart-hus med moderne arkitektur og smarte løsninger.
Husene har forskjellig stil, ulike romløsninger – og gunstig pris.
De passer både for unge, nyetablererte, barnefamilier, reetablerte,
seniorer og enslige.
EIE, IKKE LEIE?
Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig. Men med et
BoSmart-hus er det lettere å komme inn på boligmarkedet.
Kanskje du leier, men heller vil eie? Med BoSmart-hus er
kravene til egenkapital mindre, allikevel får du et fullverdig,
moderne hus som er godt gjennomtenkt. Uansett hvor du er
i livet, eller hvilke behov du har, kan du finne noe som passer
for deg.
ALT FOR BARNEFAMILIEN
Å skape minner i sitt eget hus, å se ungene trives, leke og
løpe. Med BoSmart er ikke dette bare en drøm – du får et
hjem som har alt en barnefamilie trenger. Noen av husene er
også planlagt slik at du kan bo på ett plan og ta kostnaden
med å innrede andre etasje senere. Du har alt du trenger på
ett plan, inntil videre. Husene kommer nøkkelferdige med
standard interiørpakker, og de smarte løsningene har ikke
gått på bekostning av kvaliteten.
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BARE FOR DEG?
Drømmer du om å få ditt eget hus, det er bare
deg i husholdningen, men du vil likevel gjerne
ha et hjem hvor du kan gjøre som du vil?
BoSmart-hus gjør det enklere å komme inn
i boligmarkedet for deg som kun har én inntekt.

PRAKTISK OG LETTSTELT, MEN IKKE LEILIGHET?
Vil du ha det mer praktisk og vedlikeholdsvennlig, uten
å flytte til en leilighet? Du vil ha en liten hageflekk, der
du kan gå barbeint på grønn plen? BoSmart-husene er
perfekte for deg som er senior. Husene er veldig praktiske,
og de har alt som trengs i en livsløpsbolig. Du bor i lyse og
luftige rom, et hjem som er godt å være i – resten av livet.
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BOSMART

LUNNER
- Lys og luftig enebolig på et plan
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LUNNER

Plan 1. etasje
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Lys og luftig enebolig på et plan
Lunner er en åpen og lys enebolig med store vinduer og høy takhøyde.
Husets bruksareal er på 89,8 m2, og er på ett plan.
Inngangspartiet har en egen entrè med god plass til sko og jakker.
Videre fra entreen kommer du til gangen, der du har adgang til husets
tre soverom, der hovedsoverommet har egen walk-in garderobe.
I tillegg har du adgang til en bod, samt husets bad på hele 7,0 m2.
I enden av gangen kommer du til kjernen av huset, en stor og lys stue
med åpen kjøkkenløsning. Her har du plass til både spisebord og en
sofagruppe. De store vinduene som strekker seg fra gulv til taket gir
rommet en helt spesiell følelse. Start dagen med naturlig lys og natur
rett inn i stua! Fra kjøkkenet er det også utgang til terrassen.
Sist, men ikke minst har eneboligen en sportsbod på 5,3 m2 - perfekt
for oppbevaring av utstyr, hageredskaper og verktøy.
Lunner er det perfekte huset for par eller nybakte foreldre som ønsker
et sted de kan tilbringe tid sammen. Huset er tegnet for flat tomt, og
passer deg som liker et moderne og stilig ytre.

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

125,4 m2
89,8 m2
5,3 m2
13,4 m2
86,0 m2
15,6 m
7,8 m
Flat
3
H120
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BAMBLE
- Moderne enebolig på ett plan
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BAMBLE
Moderne enebolig på et plan
Bamble er et stilig og moderne hus som har en lekker
trekledning og rene linjer. Innvendig har Bamble en
spennende planløsning, med et bruksareal på 92,3 m2.
Til høyre for husets inngangsparti finner du en bod som
passer for oppbevaring av sportsutstyr og hageredskaper.
Huset har tre romslige soverom, der det største er på
11,3 m2 med eget rom for garderobe, og det minste på
8,3 m2 med adgang til en egen bod. Fra gangen har du
også adgang til badet, samt enda en bod.
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I enden av gangen finner du husets kjerne, en romslig
stue med åpen kjøkkenløsning. Her har du plass til både et
stort spisebord for hyggelige middagsselskaper, og sofakrok
for sene kvelder.
I tillegg til en smart og arealeffektiv planløsning, har du fra
stua adkomst til terrassen hvor du kan trekke frisk luft og nyte
morgensolen.
Bamble er tegnet for flat tomt, og passer for perfekt for de som
ønsker et smart og praktisk hus som har mange muligheter for
oppbevaring.

Plan 1.etasje

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

132,7 m2
92,3 m2
5,0 m2
20,3 m2
87,0 m2
12,6 m
11,4 m
Flat
3
H122
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BREKKE
- Funksjonelt og klassisk hus i to etasjer
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BREKKE

Plan 1. etasje
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Plan 2. etasje

Funksjonelt og klassisk hus i to etasjer
Brekke er en særdeles funksjonell bolig med “luftige” løsninger.
Huset har et bruksareal på 126,6 m2 fordelt på to etasjer.
I husets 1. etasje er det en stor og romslig entré. Fra entreen er
det adgang til bod og bad samt trapper til husets 2. etasje.
Utover entreen er det i 1. etasje stue og kjøkken med åpen planløsning.
Fellesarealet har god plass til både middagsselskaper ved spisebordet,
og hygge i sofakroken. Fra stue/kjøkken er det dessuten adgang til husets
terrasse som ligger på huset hageside.
Er det behov for større stue kan soverommet i 1. etasje benyttes.
I 2. etasje er det enda et fellesområde som for eksempel kan brukes
som ekstra TV-stue, kontor eller lekeavdeling for barna.
I tillegg til fellesarealet er det tre fine soverom i denne etasjen.
Det minste er 7,3 m2 og det største er 10,4 m2.
Sist men ikke minst er det bod og bad i 2. etasjen.
Brekke er tegnet for flat tomt. Liker du designet men har skrå tomt?
Da er Evje muligens den rette boligen for deg. Samme hustype, tegnet
for skrå tomt. Se side 30.

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

85,3 m2
126,6 m2
5,0 m2
4,8 m2
115,7 m2
10,9 m
9,6 m
Flat
4
H749
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VI ANBEFALER

HUNTONIT VEGGPANEL, SKYGGE
Finnes i et hav av farger, Huntonit har en sterk overflate
med 5 strøk maling, hvorav det siste laget er vernelakk.
Platene tåler det meste – men er også enkle å overmale
den dagen du ønsker å endre interiøret.

Lys Fjordeik
www.pergo.no

Eik Nouveau Gray
www.kahrs.com

www.byggma.no

KJØKKEN TYPE SAND
Nett og møbleringsvennlig modell med slette, renholdsvennlige
fronter. Stilen er lavmælt, nøktern og lite prangende og derfor
velegnet til enkle, stilistiske interiørløsninger.

www.sigdal.com
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Eik Pop hvit
mattlakk
www.boen.no

TRAPP MODELL SALVI,
her vist med trinn i klarlakkert
3-stavs eik og sortmalt rekkverk
og vanger. En spenstig farge som
virkelig setter preg på rommet.

www.trapperingen.no

SLETTEN FORMPRESSET KOMPAKT
INNERDØR
har en kjerne av trefiberplate og en fin overflate,
samtidig som det er et
rimelig alternativ til heltredører.

LILLEHAMMER
YTTERDØR
er funksjonell og har høy kvalitet.
Med hele fire strøk maling på utsatte steder, er dørene behandlet
for å tåle vårt nordiske klima.
www.bygg1.no

ROBUST INNOVASJON
NorDan Screens er utvendig solskjerming, integrert i fasaden. Solskjermingen
slipper dagslyset inn, samtidig som den holder solstrålene og varmen ute.
Til forskjell fra utvendige persienner og markiser er NorDan Screens laget for
å tåle svært tøffe værforhold, samtidig som den ikke går på bekostning av
fasadeuttrykket. NorDan Screens monteres på vinduene fra fabrikk,
og er på den måten en naturlig del av vinduet.

SLIPP INN LYSET OG NATUREN
Har du funnet de perfekte omgivelsene
for din bolig? Med store glassflater beholder du utsikten til omgivelsene,
samtidig som naturen og lyset slipper
inn.
Lyssand produserer vinduer, skyvedører og balkongdører med elegant
design og rette linjer som passer
i både tradisjonelle og moderne hus.
www.lyssand.com

Det gjør at man unngår kostbar ettermontering, samtidig som man reduserer opptil 90% av solvarmen. I tillegg til
å stoppe solstrålene hindrer duken innsyn, mens du fra innsiden klart og
tydelig kan se ut.

www.nordan.no
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GIMSE
- et kompakt og arealeffektivt BoSmart-hus
BoSmart-hus I 21

GIMSE

Plan 1. etasje
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Plan 2. etasje

Et kompakt og arealeffektivt BoSmart-hus
Gimse er en svært innbydende enebolig med en arealeffektiv planløsning.
Huset har et moderne uttrykk med rene linjer og trekledning på
yttersiden.
Gimse er inndelt i to etasjer. I husets 1. etasje er det et stort soverom.
Dertil kommer et bad, bod samt åpent kjøkken og stue - som er husets
samlingspunkt.
I 2. etasje er det 3 soverom. I tillegg er det et bad, samt fellesareal
og en bod til oppbevaring.
Gimse har også en carport med bod som ligger inntil husveggen.
Huset er tilpasset for flat tomt.
Fleksibel byggeprosess
Hvis det av økonomiske eller andre årsaker ikke er mulig å ferdiggjøre
hele prosjektet på en gang, kan man velge å utsette innredningen av
andre etasje til et senere tidspunkt.

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Carport:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

111,5 m2
138,6 m2
5,0 m2
17,8 m2
16,8 m2
137,7 m2
13,4 m
8,4 m
Flat
4
H752
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BOSMART

HURDAL
- Enebolig med spennende planløsning
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HURDAL
Enebolig med spennende planløsning
Hurdal er et moderne og populært hus som har en stilfull
trekledning. Det passer bra for nyetablerte familier.
Eneboligen har et bruksareal på 110,2 m2 på ett plan
med god takhøyde.
Fra inngangen i huset har du adgang til husets største
bad og et av soverommene. I tillegg kan du gå rett inn
i husets samlepunkt - en åpen stue/kjøkkenløsning med
plass til både sofakrok og spisesalong. Her kan både
barn og voksne hygge seg i hverandres selskap på hele
46,8 m2.
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Ved det luftige og åpne kjøkkenhjørnet har du tilgang til en bod/
spiskammer, som gir rom for ekstra lagringsplass. Fra stue/
kjøkken kan du gå rett ut på en stor terrasse, der familie og
venner kan spise middag sammen eller nyte late dager ute
i finværet.
I tillegg til det store fellesarealet har Hurdal to soverom til,
hvorav det ene har egen walk-in garderobe og adgang
til husets andre bad.
Hurdal har store vinduer som gir masse lys og godt utsyn,
perfekt for små familier som vil at ungene kan leke fritt. Her får
du et stilfullt og romslig hus som er perfekt for flat tomt.

Plan 1. etasje

FAKTA
BYA:
BRA:
Overbygd areal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

140,1 m2
110,2 m2
14,3 m2
106,9 m2
13,2 m
11,6 m
Flat
3
H121
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By Eik
www.pergo.no
HUNTONIT MIKROFUGE ER VEGGPANEL MED
EN SVÆRT DISKRET SKJØT. Den tåler mye juling,
og tåler også store forandringer i både fukt og temperatur.
En diskret veggpanel med delikat kostemalt overflate.
Alle Huntonit produktene er anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund.

STRYNTRAPPA FAUNA
Fauna utstråler en tydelig funksjonalitet og tidløshet. Trappen er ren
i uttrykket og enkel å plassere, uansett stil og antall kvadratmeter.

Eik Horizon
www.kahrs.com

Eik Horizon plank
www.boen.no

www.byggma.no

STRYNTRAPPA BOD
Stryntrappa Bod gir deg maksimal utnyttelse til lagring i trapperommet. Den leveres
med LEDbelysning og en hylleseksjon innvendig.

www.stryntrappa.no
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STABLE INNERDØR
De rene linjene og den
massive kjernen lar disse
dørene formidle et rent og
stilfullt budskap, samtidig
med at det oppnås en
støyreduserende effekt.

P-1700
En moderne ytterdør med en lett, fullisolert kjerne, justerbare hengsler og
ekstra forsterket sluttstykke. Fås kun
i hvit NCS S0502-Y.

www.swedoor.no

ISOLA MESTERTEKK
TAKBELEGG MED LISTETEKKING
Benyttes som mekanisk festet taktekking på flate og skrå tak. På skråtak
kan Isola Listetekking eller Isola
Profillist benyttes for å gi taket lys og
skygge effekter. Et norskprodusert
takbelegg av beste merke.

ISOLA TAKSHINGEL
Norskt kvalitetsprodukt. Materialet
er brannsikkert og slitesterkt.
Finnes i mange mønstre og farger
og har komplett tilbehør
i matchende farger som
gir et pent utseende.

FRITID NÅR DU HAR FRI!
Vinduer krever normalt kontinuerlig
vedlikehold for å holde seg fine år etter
år. Velger du å kle utsiden med slitesterk aluminium trenger du aldri mer
skrape og male vinduene.
Vindu med aluminiumskledning får en
glatt og stilren overflate som er ekstra
godt rustet for vind, kalde vintre og
nedbør.
www.lyssand.com

ISOLA STÅLTAKRENNER
Kombinasjonen av stål og plast gir
takrennene stor motstandskraft og lang
levetid. Zinkbelegg som beskytter mot
rust. Komplett tilbehør inkl. beslag.
Fåes i 6 fargevarianter og kobber.

www.isola.no
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EVJE
- moderne og funksjonelt
hus for skrå tomt
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EVJE
Plan 1. etasje
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Plan u. etasje

Moderne og funksjonelt hus for skrå tomt
Evje er et moderne hus med store vinduspartier som slipper inn masse
lys. Huset har et bruksareal på 150,2 m2 fordelt på to etasjer, så her får
du mye hus for pengene!
Evje har inngangsparti i underetasjen. Her er det også en carport med
stor sportsbod som ligger inntil husveggen.
Underetasjen består av en praktisk entré med innebygd garderobeskap,
en romslig hall med tilgang til underetasjens stue, et stort bad, bod
samt to soverom hvorav det ene har walk-in garderobe.
Fra hallen er det trapp til 1. etasje som består av et stort, åpent område
der du finner stue og kjøkken. I tillegg er det et stort bad med adgang
til enda en walk-in garderobe. Det er også et stort soverom samt enda
en praktisk bod.
Fra kjøkkenet er det utgang til en stor balkong hvor det er rikelig med
plass til å grille og spise middag på lune kvelder.
Evje er tegnet for skrå tomt. Liker du designet men har flat tomt?
Da er Brekke muligens den rette boligen for deg. Samme hustype,
tegnet for flat tomt. Se side 14.

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

113,8 m2
150,2 m2
6,5 m2
29,3 m2
136, m2
13,8 m
9,0 m
Skrå
3
H420
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LINDÅS
- Moderne funkisbolig med to etasjer
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LINDÅS

Plan 1. etasje
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Plan 2. etasje

Moderne funkisbolig med to etasjer
Lindås er en enebolig med et unikt og spennende design i trekledning.
Huset har to etasjer, og et bruksareal på 133,4 m2.
Dette er huset for deg som er glad i stor plass som du og din familie
kan boltre dere i.
Ved inngangspartiet har du adgang til en stor utebod som er perfekt for
oppbevaring av gressklipper, verktøy og sportsutstyr.
I 1. etasje kommer du inn i en langstrakt gang, der du har adgang til et
soveværelse, bod/teknisk rom og bad. Fortsetter du videre innover kommer
du til kjernen av huset, en stue med åpen kjøkkenløsning. Her får du
plass til hyggelige middagsselskap ved spisebordet og koselige fredagskvelder foran TVen i sofagruppen. Fra stue/kjøkkenet kan du gå rett ut på
terrassen.
I 2. etasje er det rikelig med plass for barn og voksne. Etasjen har et
fellesområde som kan brukes som TV-stue, eller lekeavdeling for de små.
Her er adkomst til en balkong med glassrekkverk, et perfekt sted å starte
morgenen. Her finner du også to soverom, der det ene har egen walk-ingarderobe og bod for ekstra oppbevaring.
Sist, men ikke minst, finner du også husets andre bad i 2. etasje.
Lindås er perfekt for små barnefamilier som trenger plass og oppbevaringsmuligheter. Eneboligen er beregnet for flat tomt, og kommer med en carport.

FAKTA
BYA:
BRA:
Carport:
Sportsbod:
Overbygd areal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

110,1 m2
133,4 m2
16,7 m2
5,0 m2
7,8 m2
123,6 m2
10,4 m
13,0 m
Flat
3
H754
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VALLØ
- Praktisk bolig på ett plan
BoSmart-hus I 39

VALLØ

Plan 1. etasje
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Praktisk bolig på ett plan
Vallø er et stilrent og moderne hus med trekledning på yttersiden.
Huset har et bruksareal på 87,6 m2 med en utrolig arealeffektiv planløsning.
I den ene enden av huset er det adgang til en stor bod på 5 m2, samt
en separat entré med innebygget garderobeskap.
Samlingspunktet i Vallø er kjøkkenet og stuen, som ligger i forlengelse
av hverandre med åpen planløsning. Her er det store, høye vinduer
samt glassdør ut til terrassen. Vindusløsningen gir flott utsikt og slipper
mye lys inn. Stuen og kjøkkenet er perfekt for både familiehygge og
middagsselskaper.
Husets terrasse har ca. 8 m2 overbygning, slik at man kan nyte omgivelsene
i ly for regn og snø.
I tillegg til fellesarealene har Vallø tre soverom, et stort bad og bod med
plass til oppbevaring.
Dette huset er utrolig praktisk og har alt samlet på ett plan. Det passer
perfekt til små familier, eller par som ønsker plass til kontor og overnattingsgjester.

FAKTA
BYA:
BRA:
Sportsbod:
Overbygget uteareal:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Type tomt:
Antall soverom:
Tegningsnr:

118,0 m2
92,4 m2
5,0 m2
7,4 m2
88,7 m2
12,6 m
10,2 m
Flat
3
H119
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TOMANNSBOLIG
- Moderne funkisbolig med to etasjer
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TOMANNSBOLIG

Plan 1. etasje
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Plan 2. etasje

Moderne funkisbolig med to etasjer
Skal du bygge generasjonsbolig, ønsker du en utleieenhet
i egen bolig eller skal du bygge sammen med noen?
Tomannsboligen har et unikt og spennende design i trekledning.
Huset strekker seg over to plan, og har et bruksareal på 132,6 m2.
Dette er huset for deg som er glad i stor plass som du og din familie
kan boltre dere i.
Ved inngangspartiet har du adgang til en stor utebod som er perfekt
for oppbevaring av gressklipper, verktøy og langrennski.
I 1. etasje trer du inn i en langstrakt gang, der du har adgang til et soveværelse, bod/teknisk rom og bad. Fortsetter du videre innover kommer
du til kjernen av huset, en stue med åpen kjøkkenløsning. Her får du
plass til hyggelige middagsselskap ved spisebordet og koselige
fredagskvelder foran TVen i sofagruppen.
I 2. etasje er det rikelig med plass for barn og voksne. Etasjen har et
fellesområde som kan brukes som TV-stue, eller lekeavdeling for de små.
Her er adkomst til en balkong med glassrekkverk, et perfekt sted å starte
morgenen. Her finner du også to soverom, der det ene har egen walk-ingarderobe og bod for ekstra oppbevaring.
Sist, men ikke minst, finner du også husets andre bad i 2. etasje.
Tomannsboligen er perfekt for små barnefamilier som trenger plass og
oppbevaringsmuligheter. Tomannsboligen er beregnet for flat tomt.

FAKTA
BYA totalt:
BRA pr. bolig:
Overbygd uteareal:
Sport:
P-rom:
Største lengde:
Største bredde:
Antall soverom pr. bolig:
Tegningsnr:

182,1 m2
132,6 m2
7,8 m2
5,0 m2
118,3 m2
14,6 m
13,0 m
3
H521
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NYTT ELLER BRUKT HJEM?

DET LØNNER SEG
Å KJØPE NYTT
Du lurer kanskje på hva som lønner seg?
Å kjøpe en brukt bolig, eller å bygge hus selv?
Her får du noen gode grunner til å velge nytt.
En av de viktigste og største investeringene i livet handler om
å skaffe seg et hjem. Du binder økonomien og kapitalen din
for mange år, og da er det viktig at du føler trygghet og tilfredshet.
NYTT OG SOLID
I bruktboligmarkedet finnes det hus fra mange tidsepoker.
Mange boliger blir solgt som tilsynelatende flotte objekter,
men de er kanskje bygd med gamle byggemetoder.
Tynnere vegger, begrenset vindtetting, enklere vinduer,
dører og andre detaljer – som gjør at de har dårligere evne
til å stå imot klimaet i Norge. De senere årene har det kommet
endringer i tekniske forskrifter, og det stilles nye krav til
forbedring av husets egenskaper for å møte et variert klima.
DU SPARER ENERGI
Nye boliger skal også tilfredsstille strenge krav for å bruke
minst mulig energi. Husene er blitt tettere og de har ventilasjonssystemer som sørger for god utskiftning av luft og et
jevnere inneklima. I et nytt hus er alt NYTT. Du slipper å starte
med omfattende og dyr renovering og oppussing. Det er også
blitt strengere krav til at noen tiltak i bolig skal utføres av
kvalifiserte håndverkere.
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Gimse stue

BEDRE GARANTI
Du har dessuten en helt annen garanti når du
bygger nytt. Boligen blir kontrollert og sjekket
allerede etter ett år, for eventuelt å avdekke
potensielle avvik og forandringer. Huset er tross
alt «levende», da treet ofte er den største andelen
i konstruksjonen.
MINDRE VEDLIKEHOLD
I et nytt hus har du skapt deg noen friår før større
behov for vedlikehold melder seg.
FRITATT FRA DOKUMENTAVGIFT
Kjøper du ny bolig er det kun tomteprisen du
betaler 2,5 prosent dokumentavgift på. Ved kjøp
av bruktbolig beregnes det 2,5 prosent på hele
kjøpesummen. I mange tilfeller kan det bety en
forskjell på 50 000 kroner eller mer.
Gimse kjøkken

VI ANBEFALER

Illustrasjonsfoto

DOMINO TAKTEGL – TIL MODERNE HUS
Er en flat taktegl som passer perfekt til moderne
hus. Den er flat med dype falser som holder vannet
ute. Dette gjør takteglen meget tett. Den flate
takteglen har også høy styrke, som gjør taket
robust. Leveres i 7 forskjellige farger.

Illustrasjonsfoto

ENKELKRUM BETONGTAKSTEIN – KLASSIKEREN
Har samme format i dag som fra starten av i 1919.
Skarpnes Enkelkrum viderefører dermed det klassiske
nordiske formatet. Produseres med ubehandlet eller
edelbelegg overflate. Leveres i 6 forskjellige farger.
www.skarpnes.no

Illustrasjonsfoto

WEBER VENTIGUARD
Gjennomprøvde, vakre og vedlikeholdsvennlige fasadesystemer Weber
VentiGuard er fasadeløsningen for deg som ønsker en pusset overflate med
moderne uttrykk. En fasade som er vedlikeholdsvennlig og spesielt utviklet
for det norske røffe klimaet. Den pussede fasaden er både tiltalende og
vedlikeholdsvennlig, samtidig som den gir en varig og sikker beskyttelse
mot vær og vind. Slik at du kan bruke tiden din på det som virkelig betyr
noe.

WEBER KOMFORTGULV
Trinnlydsløsning tilrettelagt for vannbåren
gulvvarme. Et komplett system som kombinerer trinnlydsisolasjon og vannbåren
gulvvarme på en eksepsjonell måte.
Løsningen kan utføres både som rent
trinnlydsgulv og som komplett komfortgulv. Med Weber gulvavretting får du en
overflate egnet for alle typer belegg,
tregulv, flis, gulvbelegg eller tepper.

www.weber-norge.no
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SVEDBERGS BAD
Til møbelserien DK er det hentet inspirasjon fra den skandinaviske designtradisjonen, med fokus på så vel det praktiske som det estetiske.
Resultatet har blitt en møbelserie med et enkelt og luftig uttrykk.
www.svedbergs.no

FIBO MARCATO
leveres i en rekke ulike farger, overflater og flis-størrelser.
I Marcato-kolleksjon finner du design i tre, sement og ulike typer
steinoverflater. Kombiner lyse og mørke strukturer for å gi rommet et
unikt utseende. Bruk gjerne våre 30 cm brede panel for å skape en
slående, moderne effekt.
www.fibo.no
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FIBO CRESCENDO
er veggpanel med tredimensjonalt
trykk. Det er både høyde- og
overflateforskjell mellom flisene
og fugene.
www.fibo.no

Illustrasjonsfoto

Andre Ytterdør

Hades Ytterdør

GILJE HAR 40 ULIKE YTTERDØRER DU KAN VELGE BLANT.
Alle dører kan leveres med blant annet skjulte hengsler og vedlikeholdsfri
overflate. Giljes ytterdører kan stå ubeskyttet mot vær og vind.

www.gilje.no

UNO KJØKKEN
Slett 16 mm front i malt MDF med rett ytterkant.
Leveres malt med skrog i melamin som
standard.

GILJE LEVERER VINDUER
MED 20 ÅRS GARANTI OG MED
LØSNINGER FOR SMARTHUS.
Vinduene kan du få med aluminiumsbeslag, soldemping, selvrens og mye
annet. Giljes Toppsving eXtra har
markedets beste isolering for toppsvingvinduer.
www.gilje.no

SALVI TRAPP
har her trinn i 3-stav eik og er
ellers hvitmalt. Et klassisk og
enkelt uttrykk.

www.sigdal.com

www.trapperingen.no
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ISOLER MILJØVENNLIG MED ALLROUNDEREN GLAVA® PROFF 34
GLAVA® Proff 34 sørger for miljøvennlig og effektiv varme-, lyd- og brannisolering av gulv, vegger og tak. – Isolasjon handler om energi, miljø og komfort.
Ved å isolere med bedre isolasjonseffekt, får vi bedre innemiljø og lavere
energiforbruk i norske bygg og boliger, forteller Henrik Norland, produktsjef
for bygg GLAVA®. Han anbefaler GLAVAs PROFF 34.
www.glava.no

LAV VARMELEDNINGSEVNE
Å isolere for norske forhold handler om
å isolere med produkter med så lav varmeledningsevne som mulig. Isolering med
lavere lambda, som med Proff 34, gjør at
bygget blir merkbart mer energieffektivt –
eller at du kan bygge slankere vegger.

Illustrasjonsfoto

ZANDA MINSTER – flat betongtakstein med overlegen kvalitet
Kombinasjonen av høy kvalitet og
stilren design har gitt Zanda Minster
den prestisjefylte, internasjonale
designutmerkelsen Red Dot Design
Award.
Zanda Minster har 30 års garanti på
frostbestandighet, styrke og tetthet.
Leveres i fargene Mørk Skifer, Mørk
Grå, Lys Grå og Rød.

QUADRO TAKPANNER
– som skapt for norsk klima
Et trendy tak med moderne og stilrent
design - er konstruert for å motstå
naturkreftene. Du garantert et tett og
solid tak i mange tiår. Quadro veier kun
7,2 kg pr m2 og er godkjent for takfall
ned til 10°.
Quadro leveres i fargene Matt Grafitt
og Matt Sort.
www.bmigroup.com
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GLASSREKKVERK
– Fleksibelt og elegant
Består av herdet laminert sikkerhetsglass
og solide festeanordninger med håndløpere i syrefast stål. Dette gir ekstra
trygghet. Leveres med stolper både for
topp- og frontmontering. Fire glassfester
på hver stolpe sikrer trygg montering.
Veggfester for glass og håndløper,
justérbare hjørner og glassbredder fra
20-120 cm gir god fleksibilitet og gjør
tilpasning og montering enkel.

GODT KLIMA INNE OG UTE MED NATIVO® TREFIBERISOLASJON
Trefiberisolasjon har en unik evne til å lagre varme og gir en jevnere og
mer behagelig innetemperatur. Det blir svalt om sommeren og lunt om
vinteren. Den isolerer også svært godt mot lyd. Nativo® Trefiberisolasjon
produseres av naturlig og resirkulerbar trefiber fra bærekraftig
norsk skog.
www.hunton.no

VILLAVENT R SAVE HOME SOLUTION BY SYSTEMAIR
Med SAVE Touch har du full kontroll på inneluftkvaliteten, og kan
enkelt endre driftsinnstilling, luftmengder og temperatur på tilluften.
Oppkobling via app gir mulighet for kommunikasjon fra smarttelefon
eller nettbrett.
www.systemair.no
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Eik Pop hvit mattlakk fra Boen.

Bondeeik fra Pergo.

Eik Horizon fra Kährs.

GULVET ER ET AV DE VIKTIGSTE ELEMENTENE NÅR DU VIL LAGE EN BESTEMT STIL I HJEMMET DITT.
Utseendet, følelsen, fargen og vedlikeholdet du foretrekker, bør være hovedpoengene for vurdering av ditt
valg av gulv. Tre har evne til å skape varme og atmosfære som ingen andre gulvmaterialer. Det kan myke
opp et minimalistisk interiør og tilføre et klassisk interiør fylde. Se mer hos våre leverandører:
www.boen.no

www.kahrs.com

www.pergo.no

BALANSERT VENTILASJON gir deg filtrert og temperert luft i alle rom, mens den
fuktige og forurensede luften trekkes ut. Våre ventilasjonsanlegg er moderne,
stillegående og gjenvinner 80% av varmen i inneluften. Dette gir deg
www.flexit.no
høy komfort, energisparing og trygghet for et sunt inneklima.
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