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Vi presiserer at informasjon i form av tekst, bilder
og illustrasjoner i denne katalogen ikke inngår
i kontraktsgrunnlaget ved kjøp av bolig. Bilder
og illustrasjoner av planløsninger og utearealer
kan avvike fra vår standard leveranse, likeså valg
og omfang av materialer og utstyr. Innbo, løsøre
og liknende på bilder og illustrasjoner inngår
ikke. Vær også oppmerksom på at noen bilder

kan vise kundetilpassede boliger. I vår standard
leveringsbeskrivelse kan du se hva som normalt
inngår i vår leveranse. Når det gjelder din bolig
spesielt, vil denne bli spesifisert i salgskontrakten.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Velkommen til
oss i Systemhus!
Det er ikke uten grunn at ordet «hygge» er trendord som har nådd langt utenfor Skandinavia. Vi nordmenn elsker hjemmene
våre, og å gjøre det hyggelig rundt oss. Vi legger mye innsats i å bo godt. Hva gjør et hjem til hjemme? Hvordan vil vi bo
i fremtiden? Nettopp dette er vi i Systemhus genuint opptatt av, og det har vi vært siden 1967, da vi startet vårt huskonsept.

Hver dag jobber vi med å lage kvalitetshus som i tillegg til
å speile hvordan vi vil leve i morgen, også er friske og sunne
hjem med godt inneklima og godt design. Våre beste og mest
fremtidsrettede hus har vi samlet for deg i denne katalogen.
Finn et du liker, og drøm deg bort! Det fine er at alle husene
i denne katalogen kan tilpasses akkurat slik du vil ha det, eller
vi kan hjelpe med å tegne et hus helt fra grunnen av. Alle har
samme gode Systemhus-kvalitet.

Systemhus er bygd opp av erfarne
og seriøse byggmestere i hele landet
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Systemhus finner du over hele landet. Vi er selvstendige
bedrifter med røtter i lokalsamfunnet. Det betyr at vi ikke bare
kjenner mulighetene med våre husmodeller, vi kjenner også
det lokale området der du bor. Vi kjenner byggeskikken på
stedet og kan hjelpe deg med råd og veiledning gjennom hele
byggeprosessen. Våre lokale forhandlere har de beste forutsetningene for å hjelpe deg på veien til ditt nye hjem.
For at du skal få huset du ønsker deg, har vi et solid teknisk
støtteapparat med arkitekter og ingeniører i ryggen. Du skal
alltid kunne stole på våre erfarne fagfolk!
Vi har mange fornøyde kunder, og du vil møte tre av dem
i denne katalogen. Familien Gjestvang og håndballspillerne
Hykkerud og Mamelund har alle åpnet sine hjem for å vise deg
sine resultater av deres samarbeid med Systemhus.
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Friske Hjem
Konseptet vårt er bygget rundt idéen om Friske Hjem. Målet
vårt er å hjelpe deg å oppnå det beste bomiljøet i ditt fremtidige hjem. Et godt inneklima er en liten tilleggsinvestering som
gir stor gevinst i form av bedre livskvalitet for deg og dine. Et
godt inneklima er en del av grunnlaget for trivsel og helse!
Gode byggeprosesser bidrar til et godt inneklima og Friske
Hjem. Det er viktig at bygget og byggeplassen holdes rene
under byggingen.
Husene må puste og luften må være ren, og derfor jobber
vi med flere tiltak inne i våre boliger for at du skal ha ordentlig
kvalitetstid når du er hjemme.
God planløsning og tidsriktig design, med godt innslipp av
dagslys, er kvaliteter som gir gode hjem å trives i. Vi tar hensyn
til at støy oppleves som slitsomt og kan medvirke til stress
og helseplager. Med små grep og bevisste valg i planløsning og
materialer blir hjemmet ditt et enda bedre sted å bo og leve i.
Vi samarbeider med Norges Astma- og Allergiforbund,
som bidrar til at vi i Systemhus kan gi deg gode råd og anbefalinger når du skal velge miljøvennlige produkter og løsninger.
Hjemmets hjerte
Kjøkkenet er og blir et av de viktigste rommene i huset. For at
du skal få akkurat det kjøkkenet du ønsker deg, samarbeider
vi med flere kjøkkenleverandører. Våre beste tips og råd for å
planlegge et av husets viktigste rom finner du på side 38.
Et bærekraftig hjem
Et hus skal vare i mange år, og vi hjelper deg med å bygge et
hjem for fremtiden. Boliger står for en stor del av energiforbru-

Energi

Teknologi

Miljø

ket, og ved å ta bevisste valg kan du som skal bygge ny bolig
bidra med å redusere utslippene. Over tid sparer du også penger på bærekraftige valg. Les mer om bærekraftige valg når du
skal ha nytt hus på side 14.
Smarte hjem
Teknologien som omgir oss hver dag styrer også
forventningene vi har til husene vi skal bo i. Det gjør husene
våre smartere og bedre. Vi gir deg en oversikt over noen av de
mulighetene du har for å integrere smarthusteknologi i ditt nye
hjem på side 24

Friske Hjem

Luft

Ta kontakt med oss
Vi brenner for at du skal trives og leve godt i ditt nye hjem. Det
er viktig for oss at du er like fornøyd etter å ha bodd i boligen
i mange år, som det du var når du endelig fikk flytte inn. Du skal
føle deg trygg med oss, og du skal oppleve å bli godt ivaretatt.
Fornøyde kunder og tidsriktige kvalitetsboliger har bidratt
til at vi i mange år har vært en av de ledende boligbyggerne
i Norge. Den tilliten vil vi vise oss verdig ved å fortsatt være
langt fremme med å hjelpe kundene våre.
Ta kontakt for en hyggelig boligprat hos din lokale
forhandler. De hjelper deg med pris og leveranse, samt
hvilke humodeller som kan passe på din tomt. Oversikt
over nærmeste Systemhusforhandler finner du på
www.systemhus.no.
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for tips og inspirasjon til deg som skal bygge hus.
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Godt inneklima forebygger astma- og allergiplager
Mer enn 40% av oss får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Det er bakgrunnen
for at Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber for å bremse denne økende utviklingen.
Inneklimaet i husene vi bor i har mye å si for å forebygge astma- og allergiplager. Derfor jobber
Systemhus sammen med NAAF med forebyggende tiltak for å bedre inneklimaet.

Samarbeidet mellom Systemhus og NAAF ble etablert så tidlig
som i 1989, som et ledd i arbeidet med Friske Hjem-konseptet.
Det gode samarbeidet har ført til at boligkjøperne får gode råd
og veiledning, slik at de kan de rette valgene for et inneklima
som forebygger astma- og allergi.
God planlegging
Vi anbefaler at du så tidlig som mulig setter deg inn i inneklimaog helsevennlige tiltak når du planlegger din nye bolig. Jo mer
kunnskap du tilegner deg, jo bedre valg vil du bli i stand til å ta
for et godt inneklima. Et godt inneklima vil gi en helsemessig
gevinst for deg og din familie!
La vannet renne bort fra huset
Godt inneklima starter ute. Velg en tomt med tørr byggegrunn.
Det vil si at vannet renner bort fra huset ditt.
Plasser huset riktig på tomten
Plasser huset på tomten slik at du utnytter sollyset optimalt,
uten at du får utfordringer med inneklimaet. For eksempel bør
du unngå at soverom ligger slik at de blir oppvarmet av solen.
Maling
Velg NAAF-anbefalt maling dersom du ønsker å male en vegg
mens du bor i huset. Du finner en oversikt på NAAF sine websider på anbefalte merker.
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Sjekk nedløpene
Sjekk boligen din utvendig på en regnværsdag for å se om
takvann og vann fra nedløpet renner effektivt bort fra huset.
Det er effektivt for å unngå fukt og mugg.
Ren gangvei og inngangsparti
Planlegg inngangspartiet til huset ditt og gangvei slik at det er
enkelt å holde rent. Med en frostsikker utekran ved ytterdøra
kan du effektivt spyle rent. Da drar du ikke så mye skitt og
smuss inn i huset, og du får et bedre inneklima med renere luft.
Avskrapingsrist
En avskrapingsrist ved inngangspartiet stopper sand og
skitt effektivt. En «bankestein» fra byggetomta kan brukes til
å banke av sand, søle og snø fra uteskoene, slik at du drar minst
mulig sand inn i huset. Sand virker som sandpapir på underlaget, og kan frigjøre kjemiske partikler til inneklimaet.
Ren og tørr byggeprosess
Friske Hjem-konseptet til Systemhus er med på å gi en ren
og tørr byggeprosess. Gode rutiner for å dekke til materialer
og å fjerne materialer som har blitt fuktskadet er med på å gi
godt inneklima i det ferdige huset.
Hvordan fungerer teknikken
Invester tid i å gjøre deg kjent med hvordan de tekniske anleggene i boligen din fungerer. Bruksanvisningen er til for å leses, og
du kan også finne gode veiledere på nettet, kanskje til og med
på video.
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Foto: Flexit

Ren luft
I byer og tettbygde strøk kan det være forurensning i luften
fra trafikk eller industri. Velg et godt ventilasjonssystem som
tar bort forurensningen. Det er en god investering å legge litt
ekstra i et oppgradert system som er med på å øke kvaliteten
på innemiljøet.
Bli enige om komforttemperaturen i huset
Temperaturen i de ulike rommene er viktig for inneklimaet.
Derfor er det smart at hele familien blir enige om hvilken
temperatur dere ønsker å ha i huset. Forsøk å holde temperaturen under 22 grader i den kalde årstiden. På skolen lærer
barna «Tjue er best for hue!»
Solavskjerming
Bruk utvendig solavskjerming i den varme årstiden for å unngå
overoppheting. Spesielt i moderne hus med store vindusflater kan dette være en utfordring. Det finnes mange gode solskjermingsløsninger i dag.

Støvsug regelmessig
Bruk sentralstøvsugeren i huset regelmessig på gulv, på hyller
og skap, under sengen og alle horisontale flater. Som et godt
alternativ til slike anlegg er konvensjonelle, moderne støvsugere med god filtrering av utblåsingsluften. En robotstøvsuger med HEPA filter filtrerer utslippsluften godt, og det kan
være en god hjelper i hverdagen for bedre luftkvalitet.
Mikrofiber til rengjøringen
Bruk mikrofiber-verktøy, tørr eller fuktig. Mikrofiber fjerner
støv bedre enn bomullsprodukter. Fungerer også godt når du
skal rengjøre bad og vaskerom.
Tøm avfallet hver dag
Bær ut restavfallet og organisk avfall hver dag for å unngå at
det lukter vondt i boligen.
Har du spørsmål om inneklima, ta gjerne kontakt med rådgivningstjenesten til NAAF. E-post naaf@naaf.no / telefon
23 35 35 35
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Fra busstur til drømmehjem
Boligdrømmen startet da håndballspiller Joakim Hykkerud (33) tvinnet tommeltotter på en busstur fra Sør-Tyskland
til Nord-Tyskland i 2016. Han spilte på tyske Hannover-Burgdorf, var langt borte fra sønnen på fire år, og på vei fra én
kamp til en annen. Lange, klamme bussturer var blitt hverdagskost, men det å være så lenge og langt borte fra sønnen
ble han aldri vant til. Han gledet seg til han skulle flytte hjem igjen, hjem til Notodden og sønnen. Et sted mellom sør og
nord i Tyskland kom han over et hus på sosiale medier. Aurora het det, en herskapelig bolig med store vinduer og lyse,
luftige rom. Og slik startet reisen mot drømmehuset på en busstur i Tyskland, og endte opp på Høgåsen i Notodden.

– Velkommen skal dere være, utbryter Hykkerud idet han stiger Har du brukt håndsag?
ut av inngangsdøren og myser i den sterke sola. Strekspilleren, – Det kan jo fort gå noen tomler med en elektrisk sag, så jeg
som nå står i sokkelesten på trammen, vinker oss inn i en blå måtte jo passe på. Det er greit å ha alle fingre i behold som
pologenser med bilde av en bamse på. Ikke tilfeldig, Hykkerud håndballspiller! Med en håndsag har du mer kontroll, sant. Det
har nemlig lenge blitt omtalt som «bamsa». Ikke fordi han gikk jo med en del av dem, kan du si. Ikke fingre, altså, men
er spesielt glad i Ralph Lauren sitt bamsetrykk, men mye på sager! Jeg ødela sikkert rundt ti sånne i løpet av prosessen.
grunn av hans to meter over bakken, sin eksplosivitet og sine Utenom det har ikke trenerne mine vært noe særlig bekymret
brede skuldre, og ikke minst sitt brede smil og trygge, lune med tanke på risikoen som kommer med det å skulle bygge
utstråling. Det er lett å føle seg velkommen her på Høgåsen. hus. De vet at jeg er lite handy, og at jeg stort sett lar fagfolk ta
ansvar for akkurat den delen!
Ikke minst sjarmerer utsikten.
Når Hykkerud snakker om fagfolk, snakker han om alle
som har hjulpet ham underveis i den to år lange prosessen. Og
Vi må være ganske høyt oppe nå?
– Ja, nå er ikke jeg en ekspert når det kommer til geografi akku- det er mange. Det er GT-Bygg AS, forhandler av Systemhus
rat, men vi begynner å nærme oss Notoddens høyeste punkt som har stått for byggingen, med byggmester Geir Nyheim
her, det er jeg ganske sikker på, sier Hykkerud og tar oss med i spissen.
– Jeg vet ikke hvor mange mailer og telefoner det har blitt
videre inn i gangen. Han peker på det lysegrå laminatgulvet og
mellom oss to, jeg! Både på fredagskvelder, i helger, i bussen på
gliser bredt.
– Det her pleier jeg å si til alle som kommer inn døra, det er vei til kamp, ja alt mulig. Jeg bodde jo i Tyskland det første året,
det første de ser, og det første de trår på: det er håndsagd og og alt av kommunikasjon foregikk over telefon eller mail. Tenk
lagt selv! Med god hjelp fra pappa da, så klart. Jeg må jo få lov deg å bestemme hvor huset skal stå på tomta over telefon og
til å skryte litt, jeg er ganske stolt. Er ikke særlig «handy» av mail? Det var så mange spørsmål. Hvor mye hageplass får jeg,
meg, men å legge gulv har jeg altså gjort! Det gjør det litt ekstra hvor mye gårdsplass, hvilken høyde skal huset stå på? Ikke bare
skal du bygge hus, du skal bygge hus over telefon i Tyskland!
hjemmekoselig, synes jeg.
Det viktigste for meg i denne prosessen har derfor vært
følelsen av å bli ivaretatt, hørt og tatt på alvor. Jeg måtte bare
stole på at de gjorde det som var best for meg. Jeg var jo usikker
på om det ble så bra som jeg hadde håpet på, men det ble det.
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Det flotte buede vinduet i front var en
av grunnene til at Joakim falt for hus-

Håndballgutta valgte Systemhus

modellen Aurora

Joakim og kjæresten
Camilla koser seg i sin
nye bolig
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En romslig entré ønsker
deg velkommen

Joakim har valgt varme store fliser på
badet som gir et stilfullt uttrykk
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Håndballgutta valgte Systemhus
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Romslig soverom i en

I tillegg til å ha lagt gulvet selv, har landslagsspilleren
bygget kjøkken og en terrasseløsning som går rundt hele huset,
samt platting på nedre plan. Alt med hjelp fra faren sin – og
sønnen Noah på syv år.
– Noah har vært med hele veien, dette var et prosjekt vi
hadde sammen. Planen om å flytte hjem til Notodden og
bygge hus har ligget der lenge. Jeg ville ha huset klart til Noah
begynte på skolen, det var viktig for meg. Jeg følte jeg hadde
mistet så mye tid med ham allerede, og at de gangene han kom
til Tyskland for å bo med meg der, føltes det mer ut som han
var på besøk. Sånn ville jeg ikke ha det, så det ble motivasjonen
min. Noah fortjente at jeg kom hjem og var en ordentlig pappa
for ham. Det ble på en måte en gulrot for oss begge, dette
huset. Til å endelig kunne ha en hverdag sammen og skape et
ordentlig hjem!
Etter å ha funnet huset han ønsket å bygge, gjensto
det å gjøre det til sitt eget. Med god hjelp fra Systemhus og
GT-Bygg fikk Hykkerud gjort om drømmehuset til det han
omtaler som det «ekstreme drømmehuset».
– Da jeg så et bilde av Aurora-huset for første gang,
bestemte jeg meg. Det var akkurat et sånt hus jeg hadde sett
for meg at jeg skulle ha. Først var jeg litt usikker på hvor mye
endringer jeg ville gjøre, men jeg ville gjerne få med meg
kveldssola, så derfor har vi lagt terrasse hele veien rundt, slik
at den følger sola. Aurora-huset er jo godt kjent for det flotte
frontpartiet med det store, buede vinduet. Det ville jeg ikke
ødelegge, det var jo noe av grunnen til at jeg falt for huset til
å begynne med, og derfor ble det rekkverk av glass, og ikke tre.
Det store vinduet som utgjør frontpartiet på boligen,
befinner seg i stua, så det er heller ikke noen stor overraskelse
at det er akkurat denne delen av huset Hykkerud trives aller
best i.
– Det er jo her selve signaturen på huset befinner seg! Store,
fine vinduer som gir bra utsikt. Her har jeg oversikt over det
meste, sier han og peker ut mot to snødekte topper som ruver
i horisonten.
– Der er Blefjell! Og der, der har du Gaustatoppen! Og
rett her nede har du fotballbanen sønnen min pleier å tilbringe mye av tiden sin på. Her kan jeg følge med fra sidelinja,
flirer Hykkerud.

mørk farge som kan bidra
til bedre nattesøvn
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På den originale plantegningen til huset skulle det vært ting som skal gjøres. Det var rart, men deilig. Det har vært velvegger som skilte kjøkken og stue, men Hykkerud har valgt en dig spesielt, veldig følsomt. Både Noah og jeg har vært veldig
spente på hvordan det skulle bli til slutt, vi har vært mye med
åpen løsning.
– Jeg liker at det er så romslig og luftig her, og ikke minst under byggeprosessen, fulgt med og tatt avgjørelser, og plutlyst! Jeg har tegna om ganske mye. Jeg ønsket meg en utleiedel, selig var det klart! Det er jo litt merkelig.
Da han var godt inne i byggeprosessen, i desember 2017
blant annet, og det fikk jeg. Arkitekten har hjulpet meg med
å tegne om og lage nye plantegninger. De gjorde en ekstremt møtte han kjæresten Camilla Groth (26) som han nå deler
detaljert jobb, noe som hjalp meg med å få et slags inntrykk av drømmehuset med.
– Camilla ble jo en naturlig del av prosessen da vi møttes,
hvordan det kom til å se ut. Du får jo ikke følelsen av et hus før
du faktisk flytter inn, det er umulig å vite! Men hjelpen jeg fikk men det var jo ikke sånn at det første jeg spurte om var: hei,
gjorde at jeg klarte å danne meg et slags helhetsbilde. Ettersom du, skal vi planlegge et hus sammen, eller? Men nå bor vi oss
jeg ikke kunne noe om det å bygge hus fra før av var det helt inn sammen, og finner løsninger sammen – for det meste,
avgjørende for meg å hele tiden få vite hva som var neste steg i i hvert fall!
prosessen, og at jeg ble loset trygt gjennom hele veien. Det var
ingenting som var umulig, endringer kunne gjøres underveis, Har du noen tips til andre som
du var aldri låst til noe. Jeg opplevde det rett og slett som en planlegger å gjøre det samme som deg?
– Vel, om jeg kan bygge hus, kan du det også! Men vit at det
veldig ryddig prosess.
Hykkerud sier han er svært takknemlig for det arbeidet tar tid, prosessen er lang. Det er mye som blir gjort som man
GT-Bygg har utført og innsatsen de har lagt ned, med bygg- ikke ser, og da kan man fort gå i fella og bli utålmodig. Det er
for eksempel en naken flekk på huset bak her som vitner om
mester Nyheim i spissen. Drømmehuset stod klart i juni 2018.
nettopp det. Jeg var så lei da jeg malte huset her, at det var på
et punkt jeg bare ikke gadd mer. Den flekken er der fortsatt.
Hvordan var det å endelig kunne flytte inn?
– Det var rart. Spesielt når du kommer fra gutterommet hos mor Det tar tid, altså. Det blir ikke mye ferie på oss i sommer, her
og far! Både Noah og jeg bodde jo der i ett år etter at jeg kom skal det gjøres ferdig ute! Vi skal gjøre i stand hage, garasje og
hjem fra Tyskland, begge like utålmodige etter å komme i hus. hundegård, så det er stadig et prosjekt. Men så blir det så fint
Så kommer du inn her da, og plutselig har du mye ansvar og til slutt, da!

Sønnen Noah har
vært med i hele byggeprosessen, og har
fått et stilig gutterom
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Kjøkkenet er i tråd med

Joakim berømmer samarbeidet med
Geir Nyheim og GT-Bygg AS

Håndballgutta valgte Systemhus

husets herskapelige stil
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Miljø

9 tips for å gjøre din
nye bolig bærekraftig
Boliger står for en stor del av energiforbruket, der husholdninger står for omtrent 20% av det totale
energiforbruket i Norge. Ved å ta bevisste valg, kan du som skal bygge ny bolig bidra med å redusere
utslippene. Over tid sparer du også penger på bærekraftige og mer langsiktige valg.

Selv om energibesparende og miljøeffektive tiltak kan være
kostbare, vil du også spare mye penger på miljøsmarte valg
i det lange løp. Både verdien på boligen vil øke, og regningene
vil bli betraktelig lavere. De enkleste grepene handler om ta
gode og bærekraftige valg. Vi i Systemhus står klare til å hjelpe
deg på veien mot et miljøriktig og friskt hjem.

Den billigste energien
er den som ikke brukes
Velg en mindre tomt
En av de største truslene mot jordas økosystem er arealendringer. Jo mer av naturen som må vike for byggene våre, jo
mer negativ innvirkning har det på økosystemet.
En måte du kan bidra til en mer bærekraftig måte å leve
på, er å velge en mindre tomt som ikke går på bekostning
av naturen. Flermannsboliger, som tomannsboliger og firemannsboliger, er gode alternativer. Når flere husholdninger
bor tettere på hverandre, trenger vi ikke like stor plass.
Velg et mindre hus
Et lite hus vil naturlig nok kreve mindre energi til oppvarming
og nedkjøling enn et større hus. For å få ned kvadratmeterne
på huset, kan det være lurt å tenke på hvor mye plass du egentlig trenger.
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Ved å være plasseffektiv kan du spare dyrebare kvadratmetre. Vi har flere mindre husmodeller i katalogen vår som du
kan ta utgangspunkt i når du planlegger huset ditt. Kanskje får
også du en positiv overraskelse når du ser hvor godt plassen
kan utnyttes!
Om du er usikker på hvordan familiesituasjonen vil bli
i fremtiden, kan det være lurt å velge et hus med fleksible planløsninger. Vår husmodell Hitra er en slik fleksibel husmodell
som enkelt kan gjøres om til å passe flere ulike livssituasjoner,
og tilrettelegges for senere utleie.
Riktig tomt og riktig plassering
Tenk på hvor du plasserer huset ditt med tanke på naturlig
oppvarming og dagslys. Utnytt solvarmen til å varme opp rom
som stue og kjøkken.
Om du velger å bo i nærheten av jobb, butikk, skole, barnehage og fritidsaktiviteter, kan du redusere behovet for å kjøre
bil i hverdagen. Med kortere reisevei sparer du både miljøet,
tid og penger. Nærhet til kollektivtransport er også en fordel.
Isolasjon og tett konstruksjon
I den norske husholdningen bruker vi omtrent 70 % av strømforbruket vårt på oppvarming av rom. Luftlekkasjer rundt
vinduer, dører, rør og kanaler står for varmetapet i bygninger.
Med en tett konstruksjon unngår du luftlekkasjer.
Vinduene alene kan stå for hele 40% av varmetapet
i boligen din. Hvor stort varmetapet er, avhenger av kvaliteten
på glasset, størrelsen på vindusflaten, lufttettingen og isoleringen rundt vinduet. Vinduets U-verdi angir hvor god varmeisolasjon et vindu har, der lavere U-verdi betyr bedre isola-
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Når flere husholdninger bor tettere på hverandre,
trenger vi ikke like stor plass

Når du har valgt et hus
fra vår katalog har du
allerede gjort et miljøvennlig valg.
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Vinduene alene kan stå for hele
40% av varmetapet i boligen din.

sjon. Varmetapet kan reduseres med opp til 30% om du velger
et vindu med lavere U-verdi enn minstekravet.
Din lokale forhandler kan hjelpe deg med gode råd
for å unngå varmetap, ubehagelig trekk, og ikke minst
høy strømregning!
Velg bærekraftige materialer med lang levetid
Om du ønsker å redusere påvirkningen den nye boligen din har
på miljøet, bør du tenke på å velge miljøvennlige produkter
med lang levetid.
Når du har valgt et hus fra vår katalog har du allerede gjort
et miljøvennlig valg. Tre er et miljøvennlig byggemateriale
og som en del av Norges klimapolitikk legges det opp til økt
bruk av tre i både boliger og næringsbygg. Tre er en fornybar
råvare med lave klimagassutslipp, og gjenvinning og gjenbruk er enkelt. I tillegg bidrar tre som materiale i boligen til et
godt inneklima.
I tillegg kan du vurdere å bruke produkter som gjenvunnet
tømmer, resirkulert plast og glass. Du kan også bruke naturlige
produkter som bambus, kork og linoleum, som er laget av fornybare materialer.
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Type lyspærer i det nye huset ditt er verdt å vie litt oppmerksomhet. LED-lyspærer og sparepærer koster mer
enn halogene lyspærer, men bruker både mindre energi og
varer lengre.
Maling og lakk med lav eller ingen VOC (kjemiske stoffer
som avgasses) er bra for miljøet og inneklimaet.
Vi anbefaler deg å ha en god dialog med din lokale Systemhus-forhandler når du skal velge materialer til din nye bolig.
Produser din egen energi
med solceller eller vindkraftverk
Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Vindog solenergi er rene og fornybare energikilder som stadig blir
et aktuelt alternativ for flere huseiere.
Selv om dette kan være en kostbar investering, vil du
spare energi på lengre sikt. Ikke nok med at du reduserer ditt
eget energiforbruk når du produserer egen strøm, du kan i tillegg selge den overskytende strømmen som du ikke bruker til
nettselskapet – om du inngår en avtale med dem om det.
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Andre fornybare energitiltak
Et alternativ til å produsere egen energi, er å installere solfangere. Solfangere brukes til oppvarming av hus og tappevann.
For å utnytte energien fra solen til å varme opp huset, er
du avhengig av å ha et vannbårent system i din bolig. Vannbåren varme er varme som produseres av en varmekilde, og
som sirku lerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer.
Med vannbåren varme installert i huset ditt, har du flere andre
forny bare alternativer som væske-til-vann-varmepumpe,
luft-til-vann-varmepumpe eller biokjel. En biokjel bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp
vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.
Visste du at det også er mulig å bruke vannet som har vært
brukt til dusjing, oppvask, vaskemaskin og matlaging, til å forvarme nytt kaldt vann som kommer inn i huset? Dette kalles
varmegjenvinning av gråvann.
Varm opp kun det du trenger
med et varmestyringssystem
I stedet for å la varmen i huset stå på hele døgnet, om du sover
eller er på jobb, kan du ved hjelp av et varmestyringssystem
få kontroll over energibruken din. Når det ikke er behov

for oppvarmingen, sørger systemet for at varmen kobles ut
eller reduseres.
Det finnes smart styring av en rekke løsninger som
elektrisk gulvvarme, vannbåren varme, radiator og panelovner. De beste varmestyringssystemene sørger for en god
komforttemperatur, samtidig som energiforbruket holdes til
et minimum.
Tenk langsiktig!
Selv om du ikke har råd til en varmepumpe, vannbåren gulvvarme, solfangere eller solcellepaneler i dag, kan det lønne seg
å legge til rette for at disse kan installeres på et senere tidspunkt. Det kan også være lurt å legge til rette for elbil-lader,
både for fremtidig bruk eller for å øke verdien på boligen.
Både gjennom Enova og flere kommuner kan du få økonomisk støtte for de miljøfremmende tiltakene du gjør i din nye
bolig. Solcellepanel, solfangere og vannbåren varme er eksempler på tiltak som kan støttes.

Kilder: Sintef Energiforskning AS, Enova og Energifakta Norge
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Velkommen hjem – igjen!
– Hvor lenge vi skal bo her? Det må jo bli minst 20 år, da! Til barna mine er blitt gamle nok, og skal
flytte ut. Her får de vokse opp i et trygt miljø. Gå til skole, fotball, håndball, ja, rett ut i skisporet!

Tidligere håndballspiller Erlend Mamelund snakker varmt
om sitt nye nabolag der hans splitter nye funkisbolig holder
til, i Lommedalen. Vel, nabolaget er ikke helt nytt, men huset
er det. Mamelund er nemlig tilbake til gamle trakter, han er
endelig hjemme – igjen. Fra sin nye bolig kan han faktisk se
over til et tidligere hjem, til huset han selv vokste opp i, der
han tilbrakte store deler av barndommen sin. I grunn var det
ikke noe tvil om hvor Mamelund skulle bo når han en gang
skulle stifte familie og oppdra barn. Fra barndomshjemmet
kunne han gå eller sykle til det meste – om det var til trening,
til skolen, håndballbanen, fotballbanen eller lekeplassen. Nå
har han selv en datter på ett og et halvt, og en sønn på vei. Den
friheten han selv hadde hatt som barn, ønsket han nå også for
sine egne barn. Valget ble derfor enkelt: Bærum var stedet.
Jakten på den perfekte tomten startet i 2017, etter at han og
kona Karoline (også håndballspiller) hadde solgt huset sitt
i Haslum. Etter flere gåturer i det som nå er blitt nabolaget til
paret, fant de etter hvert en tomt de begge var fornøyd med.
Prosessen startet for alvor sommeren 2017, og i november ble
byggeavtalen signert med Henrik Gulliksen ved Byggfokus
AS i Hokksund, etter at felles bekjente hadde tipset dem om
hverandre. Selv om Mamelund hadde erfar ing fra å pusse opp
hus i forbindelse med boligen på Haslum, vil han ikke selv kalle

seg for en ekspert på området. Men en viss tanke om hvordan
hans nye hus skulle se ut, det hadde han sett for seg og gjort seg
opp noen ganske konkrete tanker rundt. På sitt første møte
med Henrik Gulliksen kastet derfor Mamelund noen ganske
detaljerte, men grove skisser på bordet over en kaffekopp. Og
derfra gikk startskuddet.
– Det er ikke slik at alle som har en boligdrøm vet nøyaktig
hvordan de vil ha det. I denne prosessen var husdrømmen
tegnet som en grovskisse, og vi ble spurt om det var mulig
å realisere. Jeg synes dette er et kjempefint eksempel på at alt
er mulig, at vi kan stort sett hjelpe til med alt, og kommer med
gode råd underveis. Å realisere drømmehjemmet er jobben vår,
sier Gulliksen, daglig leder i Byggfokus.
Gulliksen og Mamelund har hatt et tett samarbeid under
byggeprosjektet, både i forkant og underveis. De har hatt
utallige telefonsamtaler, diskutert, vært uenige og blitt enige
igjen. Gulliksen forteller at han etter beste evne har forsøkt
å etterfølge Mamelunds konkrete ønsker, men at han også
til tider har anbefalt en annen retning, eller rådført om andre
muligheter som har vært bedre og mer økonomisk gunstig.
Det er svært lite som er overlatt til tilfeldighetene i huset som
Mamelund, hans kone og svigerfar Halvor Næss har skissert og
spesifisert til hver minste detalj. Alle plassbygde løsninger har

Kjøkkenet er et samlingspunkt for
familien Mamelund
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Huset har mange snerte løsninger.
I tillegg til alle smarthus-detaljene som
fjernstyring av varme og alle lys, så har
de implementert topp moderne utstyr på
kjøkkenet

Peisen fungerer som et
skille mellom stue og

Håndballgutta valgte Systemhus

kjøkken
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«Lysekrona» har innlagt LED-lys som
sammen med alt annet lys styres fra
Hjemmets hjerte. Det sosiale
samlingspunktet, utsikt og luftig
følelse – samtidig ligger det så høyt
oppe at det blir minimalt med innsyn

Familien har valgt en
moderne stil med en
lekker fargepalett
i stuerommet
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ett og samme sted

Systemhus 2019–2021
trapperommet og gir en stilig
effekt

Håndballgutta valgte Systemhus

Integrert LED-lys i vegg lyser opp

de laget sammen med en møbelsnekker. Halvor Næss, faren
til Karoline, er en anerkjent belysningsdesigner som har fått
boltre seg på alle husets plan i hver krik og mørke krok. Næss
har designet alle husets lyskilder ned til den minste detalj
for å optimalisere romfølelsen og skape forskjellige preg og
uttrykk. Det lar seg spesielt vise i TV-stuen. Detaljene i lyset
gjør stuen varm og lun, samtidig som det skaper en privat og
avgrenset følelse til spisestue og kjøkken. Disse rommene
har lysere toner på veggene og en annen belysning. Det er
som om vi befinner oss i to forskjellige rom, og dette kun med
bruk av ulike fargetoner på veggene og i lyset. En annen viktig, men veldig liten detalj er peisen. I den opprinnelige grovskissen av huset var peisen tegnet litt lenger bak enn der den
er plassert i dag. Gulliksen og teamet i Byggfokus anbefalte
å trekke peisen ørlite grann lenger frem for å skape et større
skille mellom kjøkken og TV-stue, og slik ble det. Mamelund
er svært entusiastisk når han snakker om de ulike løsningene
i huset, og da spesielt lyset. Det er ikke vanskelig å forstå hva
han mener, for lyset gjør virkelig store forskjeller.
– Jeg anbefaler alle som skal i gang med å bygge hus å ta
kontakt med en lysdesigner. Det er virkelig verdt det. Det
utgjør hele romfølelsen og setter et unikt preg på boligen, sier
Mamelund ivrig.
Det er i det hele tatt et veldig stilfullt hjem vi har fått
besøke denne maidagen i Bærum. Belysningen er kun ett av
mange smarte valg som er med på å gjøre hjemmet svært funksjonelt, behagelig og ikke minst fint å se på. Slik flid og nøyaktighet har tatt tid, det er det ingen tvil om. Og Mamelund?
Han er en utålmodig en, skal vi tro ham selv. Likevel kan bygg-
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mester Gulliksen fortelle om en prosess som har vært svært
ryddig og effektiv.
– Erlend kom med tegninger og skisser allerede fra starten
av, han hadde sett for seg drømmeboligen, det var det ikke noe
tvil om! Det er de færreste som har så mye klart fra starten av.
Derfor har det vært veldig viktig med en god dialog, og å skape
en gjensidig tillit til hverandre, presiserer Gulliksen.
Mamelund på sin side trekker frem viktigheten av å ha en
sparringspartner og en som kan lose deg trygt gjennom det
store og til tider svært utfordrende og tidkrevende prosjektet
det er å skulle bygge et hus.
Huset til Mamelund er altså ikke et kataloghus han har
pekt ut og bygget etter allerede eksisterende hustegninger og
mål, men et hus han har skissert opp og tegnet selv med hjelp
fra kona Karoline, en møbelsnekker, og svigerfar Halvor Næss.
Rommene er lyse og romslige med store vinduer og åpne flater.
– Ett av Erlends konkrete ønsker var hjørnevinduer. Det
åpnet jo for en del konstruksjoner en ikke er vant med, og
det var veldig spennende for oss også! Vi møtte hverandre på
halvveien, han kom med forslag, og jeg kom med forslag, så
tilpasset vi oss etter hva som var best både når det kom til det
økonomiske, og hva det gjaldt bomiljø og innredning.

Gode forbehold er tatt med tanke på bomiljø og av hensyn
til familielivet. Det er blant annet satt opp dører som skiller
stue, kjøkken og oppholdsrom. Hovedsoverommet er lyst og
veggene er farget i en beroligende blåfarge. Sengen er plassert
høyt i rommet som gir en slags tilnærmet følelse av å ligge og
flyte i vannkanten. I tillegg skal det bli lagt solfilm på vinduene
som holder på varmen om vinteren, og varmen ute om sommeren. En løsning som er både miljøvennlig og energieffektiv.
Tross den behagelige flytefølelsen på soverommet er
favorittrommet likevel kjøkkenet og spisestua. Det er selve
kjernen og pulsen i hjemmet, det er der de alle samles rundt
bordet for et måltid, gjerne flere bekjente, familie, nære og
fjerne. De er en svært sosial familie, så høydepunktene er derfor ofte de store treffene hvor de alle kan samles. Derfor er det
nok ekstra stas at det ikke bare er ham selv som har flyttet tilbake til kjente og kjære trakter. Med en bror bosatt rett over
gata og resten av nabolaget fylt av tidligere klassekamerater
og nær omgangskrets, er det ikke langt mellom store middager
rundt spisebordet. Å bygge hus er å skape et hjem, og det aller
beste er vel følelsen av å komme hjem – igjen.

Henrik Gulliksen i Byggfokus AS ble
veldig fornøyd med resultatet, og
roser familien for sine klare visjoner!
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Store vinduer gir godt med lysinn-

Håndballgutta valgte Systemhus

slipp og en fantastisk utsikt

Sengen er plassert høyt
i rommet som gir en følelse
av å flyte i vannkanten
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Teknologi

Hvor smart vil du at
huset ditt skal være?
Teknologien som omgir oss hver dag styrer også forventningene vi har til
husene vi skal bo i. Det gjør husene våre smartere. Heldigvis!

Enkelt forklart kan vi beskrive smarte hjem som om vi tar
teknologi fra biler inn i husene våre. Det er lenge siden noen
ble veldig imponert av at det lyser i tankmåleren i bilen når det
begynner å bli tomt for drivstoff. Vi får beskjed når bilen trenger
etterfyll av vindusspylevæske, og billlysene dempes når vi
møter en annen bil. Noen biler kjører til og med av seg selv.
Den teknologien som vi i lang tid har tatt for gitt i en bil og
andre områder i livet, forventer vi også å finne i hjemmene våre.
Den teknologiske utviklingen i hus har hengt litt etter, men
kommer for fullt. Hjemmene våre blir smartere med funksjoner
og hjelpemidler som i stor grad ordner seg selv.
Ved å regulere lysinnslippet, varme, kjøling, ventilasjonen,
energiforbruket og støy får du også et hjem som er bedre å bo i.
Styr temperaturen inne
Nye boliger er meget godt isolerte og bygd for å være så tette
som mulig. Forholdsvis lite energi kreves til oppvarmingen.
I nye hus kan overoppheting fra solen og andre energikilder
være en utfordring. Et smart hus justerer temperaturen ved
å styre både varmesystemet, solskjerming, kjøling og ventilasjon, og å optimalisere disse opp mot hverandre. Med smart
teknologi blir huset verken for varmt eller for kaldt.
I tillegg til at du sparer miljøet med lavere energibruk,
sparer du penger på god styring av systemene og et hus som
«tenker» selv.
Solskjerming
Vi har i flere år kunnet styre solskjerming som markiser slik at
de går ned når det er sol, og opp når solen er borte eller ved
mye vind. Solskjermingen kan i dag styres med en app. Nå får
man utvendig, smart solskjerming som er integrert i vinduene,
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uten at du får sjenerende elementer på fasaden. Sammen med
smart teknologi får du enda mer kontroll på innetemperaturen,
inneklimaet og energikostnadene, helt av seg selv.
Bruk strøm når den er billigst
De nye strømmålerne som er installert i alle boliger her i landet
registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker. Ved hjelp
av smarthusteknologi kan du i større grad styre forbruk for
å kjøpe strøm når den er billigst.
I kombinasjon med egenprodusert strøm fra solcellepaneler, eller egen batteribank hvor du kan lagre strømmen,
kan vi med hjelp av smartteknologi bruke denne strømmen
i de perioder hvor det er dyrest å kjøpe strøm fra nettet.
Solvarme, solcellepaneler og batteribank
Det er forventet at norske forbrukere trolig vil oppleve at
strømprisene endrer seg mye. Noen vil velge å produsere
strøm selv ved hjelp av solceller på taket og lagre i batteribank.
Batterilagring er foreløpig i startgropa i Norge. Men i USA
og Australia begynner det å bli svært utbredt. En aktør som
Tesla har kommet langt i arbeidet med hjemmebatterier med
stor kapasitet til en overkommelig pris. I dag har brukte elbilbatterier fått et nytt anvendelsesområde som batteribank.
Det finnes også solfangere som bruker solvarme til
å varme opp huset i et vannbårent varmeanlegg, eller varmer
opp vannet i springen.
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Screens - smart solskjerming fra NorDan
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Smarthusteknologi som får
systemene til å snakke sammen
Mange forbinder smarthusteknologi med at huset går inn
i dvalemodus når du går ut av døra. Huset «slås av». At du
kan åpne og lukke døren fra en app, og at du får bilde opp på
telefonen av hvem som ringer på døren er funksjoner som
også er forbundet med smarte hjem.
Med smarthusteknologi kan de fleste systemer i en bolig
snakke sammen på tvers, og det finnes flere løsninger på
markedet fra ulike leverandører som syr systemene sammen.
Et sikkert hjem
Med smarthustteknologi kan huset ditt programmeres slik at
det vet når du er hjemme og når du er borte. Du får varsel om
vinduer som er åpne, eller om strykejernet ikke er avslått.
Du kan også programmere huset slik at belysningen
endres regelmessig om du er bortreist. Å se hvem som
står utenfor døren din når det ringer på gir også trygghet.
Innbrudd- og brannalarm bidrar til et sikkert hjem ved hjelp av
smart teknologi.
Lyd og bilde
Lyd og bilde hjemme kan styres via en app, og hver person som
bor i huset kan styre lyd og bilde individuelt. Du kan lage egne
lydsoner for rommene i huset, slik at du kan justere volumet
i rom for rom, eller familiemedlemmene kan høre på ulik
musikk, podcast eller radiokanaler i de forskjellige rommene.
Høyttalere kan bygges inn i veggene, uten at de synes. Du
kan koble lys opp mot multimedia, slik at lyset dempes når du
skal se på film.
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Godt renhold gir et godt grunnlag for et friskt hjem
En robotstøvsuger kan støvsuge hjemmet ditt mens du er på
jobb, og du kan styre støvsugingen fra en app på hytta. Når du
bygger hus, planlegg hvor robotstøvsugeren skal stå. Den kan
også integreres i innredningen.
Å vaske klær, kopper og kar kan du styre til tidspunkt på
dagen hvor strømmen er billigst. Dette må imidlertid alltid
avveies mot risiko for brann, hvis du ikke selv er til stede.
Gjør klart for at du kan få smartteknologi senere
Smarte hjem vil bli stadig mer aktuelt i årene som kommer.
Det er opp til hver enkelt å vurdere i hvor stor grad du ønsker
smart teknologi i boligen din. Om du ikke ser behovet i dag, er
det lurt å gjøre klart for smartteknologi senere.
Det samme gjelder fiber. Selv om du ikke skulle ha behov
for innlagt fiber med internett og TV-kanaler i dag, kan behovet
oppstå senere. Det koster forholdsvis lite å gjøre klart for et
smart hus i dag.
Planlegg godt
Med god planlegging i forkant er det er bare fantasien som
begrenser mulighetene for hvor smart hjemmet ditt skal
være. Hvilke funksjoner og systemer du kobler sammen i ditt
nye hjem avhenger av deg og din families behov. Husk at
behovene dine kan endre seg med tiden. Ta høyde for det når
du planlegger!
Spør våre forhandlere om smarte hjem og
mulighetene som ligger i smarthusteknologi.
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Lys

Du får aldri nok lys!
Du går en utrolig spennende fremtid i møte som boligkjøper. Kjøp av nytt hjem er kanskje den største investeringen
du gjør i løpet av livet. Med det følger en del valg og beslutninger som kan være både lystbetonte og krevende.

Det helsebringende dagslyset
I dagens interiørverden får farger, møbler og dekor mye
oppmerksomhet, men vi bør ikke glemme en viktig faktor for et
friskt og godt hjem: Lys.
Vi mennesker bruker mesteparten av tiden vår innendørs,
og det er derfor viktig å legge til rette for at vi får nok tilgang
på dagslys, og alle godene som det bringer med seg. Rikelig med dagslys fremmer god helse og bedre livskvalitet i form
av styrket immunforsvar, bedre søvn og humør, mer overskudd, bedre evne til å lære, og mye mer. Dagslys er rett og
slett medisin. Det er dessuten energibesparende, og bør være
hovedkilden til lys i hjemmet ditt.
I dag er vi så heldige at det stilles krav til mengde
dagslysinnslipp i et oppholdsrom. I ethvert nybygg må innslipp
av dagslys være i henhold til lovverket. Det gjør at du som
boligkjøper er sikret gode lysforhold, der hvor du skal tilbringe
mest av din våkne tid i hjemmet.

Men, vi bor i et land med store geografiske forskjeller på
mengde dagslys i vintermånedene, og dette kan være viktig
å huske på når du starter reisen som boligkjøper. Kanskje bør
lekseplassen til barnet planlegges der hvor dagslysinnslippet
er størst? Og hvorfor ikke slippe inn mer dagslys i bad, gang
og entré?
Det kunstige lyset, til arbeidslys
så vel som stemningsskaping
De siste ti årene har vi sett en enorm utvikling innen belysning.
Halogen fases ut, og LED har overtatt som en langt mer
miljøvennlig og energibesparende lyskilde. Vi ser at kvalitet
og virkemåte utvikler seg hele tiden, og mulighetene er mange
opp mot smarthusteknologi.
For at vi skal leve godt og trives i våre hjem, er vi avhengige
av både dagslys og kunstig belysning. Vi anbefaler derfor at du
starter planleggingen av dette i en tidlig fase, slik at du får et
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Bildene viser et godt eksempel på hvordan man kan øke dagslysinnslippet ved å
sette inn ekstra vinduer i husmodellen Hitra (kilde: Velux)
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hjem som er skreddersydd nettopp etter dine ønsker og behov.
En optimal lyssetting bør være funksjonell, betryggende og
kanskje mest av alt, en stemningsskaper.
Belysning kan være krevende å forstå seg på, med mange
tekniske uttrykk og grafer, men du kommer langt med litt
refleksjon rundt dine behov og ønsker. Start gjerne prosessen
med å analysere hvordan det er der du bor i dag.
Utendørs og innendørs belysning
En god, utendørs belysning bør ideelt sett dekke flere punkter.
Den kan ønske velkommen, gjerne forsterke arkitektoniske
detaljer og flater, og ikke minst gi trygghet. For eksempel, har du
nok belysning rundt parkeringsplassen din? Er det nok lys til at
du med sikkerhet kan se at veibanen er klar? Er det nok belysning til at du ser eventuelle trappetrinn og forhøyninger godt?
Lys skaper automatisk en skygge der hvor lyset treffer
et objekt eller menneske. Dette er kanskje selve essensen
i lysplanlegging. Mange belysningsrådgivere bruker ut trykket
«å møblere med lys». Innendørs er det viktig å tenke på
møblering og bruk av rommene, samt prinsippet mellom lys og
skygge når belysningen skal planlegges.
Se gjerne for deg hvordan du ønsker å bruke boligen
gjennom hele døgnet. Prøv å unngå blending når grunnbelysning som f.eks. downlights plasseres. Blending fra downlights
kan være forstyrrende når du skal lese eller se på tv, og noen
kan oppleve forsterket hodepine som følge av dette.
Til å bygge inn i himling er dimbare, roterbare og inntrukne
lyskilder å foretrekke, hvis det er mulig. Og husk at dekorativ
belysning som bordlamper, gulvlamper, pendler og vegglamper vil bidra godt og skape en flott variasjon. Kanskje
trenger du ikke så mange armaturer i himlingen?
Jo eldre du blir, jo mer «arbeidslys» vil du trenge. Mange
monterer ledelys eller såkalt nattlys i trapp, gang og under
baderomsinnredningen. Dette gjøres både av sikkerhetsmessige hensyn, men også for å lettere sovne når du har funnet
senga igjen.
På badet vil lys ovenfra treffe panne og øyebryn, og dermed lage skygger i ansiktet og foran øyne. Det vil kunne skape
utfordringer med å sette inn kontaktlinser og legge sminke.
Men ved å supplere med veggbelysning på hver side av speilet,
kan du enkelt forhindre dette. Har du ikke vindu med dagslys
i nærheten av speilet, kan du benytte en kaldere fargetemperatur på lyskilden for å imitere dagslysets egenskaper, og
unngå sminketabber.
Et annet eksempel på lys og skygge, er plassering av lysarmaturer i himlingen på kjøkkenet. Dersom lyset kun kommer
ovenfra, og ikke nært nok kjøkkenbenken, vil du med din kropp

skape skygger. Du får en dårligere funksjonalitet og muligheten
for ulykker blir større. Også i kjøkkenets arbeidssoner kan du
vurdere å bruke en kaldere fargetemperatur på lyskilden. Da
fremheves det fine spekteret av farger i matvarene.
Igjen, reflekter over belysningen der hvor du bor i dag.
Henger lampa over spisebordet så høyt at du blir blendet av
lyskilden, eller kanskje så lavt at du ikke ser middagsgjesten
uten forstyrrelser? Er belysningen inndelt i soner og kan
dimmes, slik at du får en flott dynamikk og stemning?
Planlegging
De aller fleste elektrikere vil kunne hjelpe deg med en belysningsplan, men våg å utfordre både deg selv og den som er
ansvarlig for lyssettingen av hjemmet ditt. Bruk gjerne en
belysningsplanlegger eller interiørarkitekt til å hjelpe deg
i prosessen, og se på hvordan du kan benytte ulike styringssystemer til å lettere etablere soneinndelinger med lysregulering. Spesielt stue, soverom, gang, kjøkken og bad bør utstyres
med dimbare armaturer, slik at du kan tilpasse belysningen
etter behov, og skape stemningen du ønsker.
Med et styringssystem kan du igjen programmere ulike
ferdiginnstilte settinger som vaskelys, natt og dagmodus, osv.
Disse kan du enkelt styre via et bryterpanel, eller kanskje aller
helst fra en app på mobilen din. En belysningsplanlegger vil
også kunne guide deg i valget av brytere og tekniske beskrivelser på armaturer som energibruk og styrke, fargegjengivning, fargetemperatur, innbyggingshøyde og selv følgelig,
optimal plassering.
Vi i Systemhus gir deg gode råd for et godt og
friskt hjem med nok lys! Våre arkitektkontorer
har høy kompetanse på belysning, og kan
bistå med planleggingen av din nye bolig.

Anne-Linn Øse,
Interiørarkitekt
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Familien Gjestvang bestående
av Kathrine, Håvar og barna
Lotte og Ludvik

Familien valgte å få tegnet sitt
eget hus for å dekke alle ønsker
og behov
Foto: privat
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– Vi bygde huset slik at
vi kunne bli gamle her
Da Kathrine Espelien Gjestvang og Håvar Gjestvang skulle bygge drømmehuset, sparte de ikke på noe. Sammen med
Byggmester Magne Fjellhaug AS har de bygd et hus som fyller både ønskene og kravene paret hadde til det nye hjemmet,
samtidig som den gode kvaliteten som kjennetegner et Systemhus er ivaretatt.

De store vinduene mot Mjøsa og Totenvika inviterer naturen
rett inn i stua. Akkurat slik familien ville ha det.
– Etter gode samtaler i forkant, traff arkitekten hos
Byggmester Magne Fjellhaug blink på første forsøk. Det
eneste vi justerte var større bad og heving av taket i stua
i andre etasje, forteller Håvar Gjestvang, blant annet kjent som
trommeslager i underholdningsgruppa Urbane Totninger.
Valgte skreddersøm
– For oss var det avgjørende at arkitekt Tore Jørgen Haavi hos
byggmesteren var med oss på tomta og fikk se både terrenget,
solforholdene og utsikten i starten, beskriver Håvar.
Paret ønsket å utnytte den skrå tomta optimalt. De hadde
også ønsker og krav som ikke kunne løses med å tilpasse et hus
i en katalog.
– De fleste av kundene våre finner huset de ønsker seg
i huskatalogen vår, men mange får hjelp av arkitektene og
ingeniørene våre til å tilpasse et av husene i katalogen. Å få teg-

net et hus fra grunnen av slik Kathrine og Håvar har gjort, er
også en løsning når behovene og ønskene er så klare, forteller
Trond Fjellhaug hos Byggmester Fjellhaug AS.
Et hus som tegnes fra grunnen av, leveres med de samme
kvalitetene som alle andre Systemhus har og er bygget rundt
konseptet Friske Hjem.
I begynnelsen av mai 2016 kjøpte paret tomta, og på
høsten samme år startet byggeprosessen. Den gikk knirkefritt,
og 16 dager før avtalt overtakelse fikk de nøkkelen til huset sitt.

Byggmester Magne Fjellhaug

Foto og tekst: Nan Renée Augland

Flyttet hjem igjen
Håvar og kona Kathrine har bodd i huset i litt over ett år nå, og
begynner å føle seg skikkelig hjemme i huset de har drømt om
så lenge. De har to barn, Lotte (4) og Ludvik (2), som begge har
fått skreddersydde barnerom med nydelige farger.
– Jeg ville jo egentlig ikke flytte fra Oslo og hjem. Jeg synes
det var helt topp å flytte til byen og trivdes godt der. Men se på
meg nå, sier Håvar og ler.
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Kathrine er fra Billit og Håvar fra Skreia. De traff hverandre hos Håvars bror på nyttårsfest i 2010. Da gikk Kathrine
på skole i Fredrikstad og Håvar bodde i Oslo. På sensommeren
i 2011 flyttet de sammen i Asker, men bestemte seg for å flytte
nærmere familien og barndomsvennene i 2016.
Håvar pendler ennå mellom Oslo og Skreia, der han har
jobb som prosjektleder for eventbyrået Kjentfolk. Kathrine
jobber som gravferdskonsulent i Laeskogen begravelsesbyrå
på Lena.
– Jeg har virkelig verdens beste jobb, forteller Kathrine som
trives kjempegodt i jobben sin.
– Ja, vi jobber jo begge med arrangementer, men på begge
ender av skalaen kan du si, sier ektemannen og smiler.
Måtte finne ut hvordan de «virker»
For familien Espelien Gjestvang var planlegging i forkant
det essensielle.
– Vi måtte finne ut hvordan vi ville leve og bo. Ja, hvordan vi
virker rett og slett. For eksempel så har vi jo små barn, og derfor ville vi ha vaskerom med egen inngang. Når barna kommer

Store vinduer gir godt dagslysinnslipp og nydelig utsikt mot Mjøsa og Totenvika
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sølete hjem fra barnehagen, er det bare å ta dem med inn der,
i stedet for å grise til gangen ved hoveddøra, sier Håvar.
Paret har tatt alle valg av farger og interiør selv, men resten
har de latt være opp til arkitekten og byggefirmaet Byggmester
Magne Fjellhaug AS.
– Det var fokus på å utnytte tomten best mulig, mye naturlig lys og å bevare utsikten. Derfor gikk garasjen, teknisk
rom og boder ned i bakken i den delen av tomta som var skrå.
Dette ga oss en stor veranda på 80 kvadratmeter. Med direkte
adgang fra garasje inn i huset, er det flott å få den vekk fra tomtens beste uteareal for plen. At det var praktiske løsninger som
passet vår livsstil trumfet alt, fortsetter han.
Kan bli gamle i huset
Huset har livsløpsstandard, i tråd med dagens byggekrav. På
hovedplanet er både inngangsdør, soverom, bad, kjøkken og
stue samlet, slik at Kathrine og Håvar kan gå fremtiden trygt
i møte dersom helsa skulle skrante.
– Vi er så fornøyde med huset. Det fungerer godt og innfrir
forventingene hver dag, smiler Håvar.
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Fine messingdetaljer
på kjøkkenet. Høye
skap til taket forhindrer

Byggmester Magne Fjellhaug

støvsamling

Flotte detaljer gir huset sjel

Paret har lagt mye i valg av detaljer og
interiør. En blanding av gamle ting med
affeksjonsverdi og nye moderne møbler
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Nydelige farger og dekorative
lamper i et hyggelig soverom

Familien har valgt lune farger på flisende i badet.
Samme farge på fug og flis er med på å skape et
harmonisk rom
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Lydplater i musikkrommet
begrenser støy fra Håvars

Byggmester Magne Fjellhaug

trommer

Smart system
Huset er satt opp slik at hjernen til varmesystemet både måler
utetemperaturen og leser av værmelding via internett, slik
at den kan begynne å varme opp vannet til luft-vann-varmepumpen i god tid før temperaturen dropper.
Derfor kan familien Espelien Gjestvang ha tilnærmet helt
lik innetemperatur hver dag, uavhengig av temperaturforandringer ute.
Systemet lærer seg også i løpet av kort tid hvor mye energi
boligen trenger i hvert rom, ettersom utetemperaturen varierer. Dette kalles adaptiv oppvarming.
Gjennomtenkt
– Når det gjelder farger, har vi valgt jordfarger i 1. etasje der vi
kan se skogen og gresset, mens i andre etasje der vi ser mest
himmel, er fargen blå. Når vi inviterer naturen inn via slike
store flater, er det fint å fremheve dette, sier Håvar.

Små skatter
Rundt omkring i det moderne huset finner vi små skatter.
Møbler som gyngehest og barnestol som er laget av familie
som ikke lenger er blant oss. Leker til barna og lekedyrehoder
på veggene på barnerommene.
Små sko som barna har brukt i glassmontre på veggen, og
ikke minst en varme som stråler mot deg i det øyeblikket du går
inn døra. På veggene har ikke paret stort enda. De har bestemt
seg for å vente med å henge opp noe til de har funnet det som er
riktig for dem. Det er ikke vits i å henge opp ting på disse veggene som er midlertidig.
– Vi skal jo bo her resten av livet.
Hvis du liker løsningene i huset til Kathrine og Håvar, ta kontakt med nærmeste Systemhusforhandler. Hos oss får du gode
råd på veien til ditt nye og friske hjem!
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Lyd

Ta kontroll på lyden
Behovet for å tenke på tiltak for å dempe akustikken i hus og leiligheter har økt de siste årene. Det er mange årsaker til det.

Den typiske boligen har endret seg fra å inneholde små rom
med lav takhøyde, til store rom med høy takhøyde. I tillegg
består rommene ofte av harde overflater som gir skarpe
lyder og dårlig romakustikk. For å få god romakustikk i en
minimalistisk byggestil, er det viktig å kompensere for de
negative effektene dette har på lyd og støy i boligen.
Det er i dag ingen krav til romakustikk i et boligbygg
i byggeforskriftene. Det betyr ikke at det ikke er viktig å ta
hensyn til det. Når du skal kjøpe ny bolig kan du ta bevisste valg
for å unngå uheldig akustikk og støy hjemme.
Støy kan gi helseproblemer
Hørselen er en av våre viktigste sanser, og støy over tid
kan ha negative konsekvenser for oss. Støy kan gi oss
stressreaksjoner, konsentrasjonsvansker, problemer med
søvnen, utbrenthet og til og med aggresjon.
Vi mennesker er gjennom evolusjonen skapt for naturlige
omgivelser hvor høy etterklangstid og skarpe lyder ikke er et
reelt problem. Følsomheten for støy kan derfor variere mye
fra person til person. Det er derfor vanskelig å fastlegge en
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grenseverdi for støy som garanterer mot helseskade for alle.
Det enkelte oppfatter som ubehagelig støy, reagerer andre
ikke på i det hele tatt. Å ta kontroll på lyden hjemme gir utvilsomt en mer harmonisk og frisk kropp og sjel.
Materialene i rommet avgjør akustikken
Etterklangstid er et begrep vi ofte bruker når vi snakker om
god romakustikk. Med etterklangstid mener vi den tiden lyden
«henger» i rommet, før den svekkes og dør ut. En etterklangstid
på mellom 0,4 og 0,6 sekunder vil de fleste av oss oppfatte
som et optimalt nivå for et oppholdsrom, for eksempel en stue.
Harde materialer og harde overflater gir gjerne lang
etterklangstid. Det kan gi skarpe lyder. Lang etterklangstid
synes mange er slitsomt, blant annet fordi det kan være
vanskelig å forstå tale. Parkett, laminat og tregulv, gipsplater,
glass og fliser er eksempler på materialer som gir lang etterklangstid og bidrar til støy.
På den andre siden vil andre typer materialer absorbere
lyd og gir kort etterklangstid. Eksempler på materialer som gir
kort etterklangstid er tepper, gardiner og stoffmøbler.
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Lydplater fra Gyproc smart plassert i støysoner

Det finnes også lydabsorberende plater som demper ekko
og hjelper mot støy.
Du kan forebygge støy
Det finnes heldigvis mye du kan gjøre for å forebygge
støyproblemer. Vi skiller mellom aktive og passive tiltak for å få
en god lydopplevelse i hjemmet.
Aktive tiltak må planlegges godt. For de delene av hjemmet
som er utsatt for slitsom støy, kan en rekke tiltak være med på
gjøre bomiljøet betraktelig bedre. Lydabsorberende himling
og vegger er gode og effektive tiltak mot støy. Lyddempende
glass i vinduene er et annet tiltak som hjelper godt, spesielt i
områder med mye trafikkstøy eller andre plagsomme lydkilder.
Besøk tomten og ta deg tid til å lytte til omgivelsene.
Mange velger lyddempende skillevegger i stedet for vanlige
skillevegger. Hvis noen i familien spiller et instrument, er glad i
spille høy musikk, eller ha topp kinolyd kan ekstra lydisolering
være et smart valg. Bygningsmessige tiltak mot støy koster litt

ekstra, men kan ofte være en bedre investering enn for eksempel å velge den dyreste parketten kun for utseendets skyld.
Teknisk utstyr som ventilasjon og varmesystemer
kan gi støy, så det er viktig at de tekniske rommene har
tilstrekkelig lydskjerming.
Vær også bevisst hvilke hvitevarer, kjøkkenmaskiner,
vaskemaskin og tørketrommel du velger. Det kan være veldig
stor forskjell på lydnivået.
Eksempler på såkalte passive tiltak for å få et enda bedre
bomiljø er å plassere en veggdekorasjon med lydabsorberende
effekt i rommet. Det finnes mye flott veggkunst som absorberer
lyd veldig godt.
Hvor og hvordan du plasserer møbler som sofa, stoler,
veggseksjoner og bilder har også mye å si for akustikken og
hvordan lyden oppleves.
God akustikk er grunnleggende for å få et friskt og godt hjem.
Planlegg med din lokale forhandler hvordan du får optimale
lydforhold i ditt nye hjem, tilpasset deg og din livsstil.
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Nyttige tips til ditt nye
kjøkken
Kjøkkenet har tradisjonelt sett vært et adskilt rom hvor å lage mat var hovedoppgaven, men vi ser
at stadig flere tilbringer mer tid på kjøkkenet. I dag kombineres gjerne kjøkkenet med lekse- og
spiseplass. Med god planlegging blir husets «hjerte» både funksjonelt og et hyggelig sted å være.

Kjøkkenet blir brukt til mer
enn å lage mat
Foto: Sigdal Kjøkken
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Tenk kjøkkenet som
en del av husets helhet,
ikke bare et isolert rom
Hva er det beste kjøkkenoppsettet for deg?
Hvordan vil du bruke det nye kjøkkenet? Hvilke funksjoner
trenger du? Når du skal ha nytt kjøkken, har du en unik mulighet til å få det akkurat slik du drømmer om. Benytt anled ningen
til å designe kjøkkenet slik at det passer deg og din livsstil.
Utformingen av kjøkkenet bør både fokusere på arbeidsplassen du trenger, hvor mange det er i husstanden, om du skal
ha spiseplass på kjøkkenet, og om du har en åpen romløsning,
for å nevne noe.
Arbeidstrekanten på kjøkkenet
For å planlegge hvordan du skal bruke kjøkkenet, er det fint å ta
utgangspunkt i kjøkkenets arbeidstrekant. Arbeidstrekanten
er tre tenkte linjer som knytter sammen de tre viktigste
arbeidssonene på kjøkkenet, nemlig kjøleskap, oppvaskbenk
og koketopp. De tre punktene bør plasseres med kort avstand
til hverandre, slik at kokkeleringen blir mer effektiv.
Effektivt på kjøkkenet
I tillegg til den tradisjonelle arbeidstrekanten, er et annet godt
tips å se på plasseringen til gjenstandene som du bruker oftest
i hverdagen. Dette skaper bedre flyt, og gjør kjøkkenet mer
funksjonelt. For eksempel er det smart å plassere oppbeva-

ringen av fat og glass i nærheten av oppvaskmaskinen. I tillegg
er det smart å plassere oppbevaringen for steke- og kokeredskaper nært koketoppen.
Godt med benkeplass
Det er fort gjort å undervurdere behovet for benkeplass. Du
trenger tilstrekkelig med benkeplass både til å tilberede mat
og lagre mat. Det kan fort bli et irritasjonsmoment om du har
for liten benkeplass når du både lager mat, rydder av bordet
og kommer hjem med fulle handleposer. To arbeidsstasjoner
som krever godt med benkeplass er på sidene av koketoppen
og vasken.
Overskapene
God lagringsplass på et kjøkken er nødvendig. Men, det betyr
ikke at du trenger å fylle opp kjøkkenet med så mye plass til
lagring som mulig. For mye lagring kan føre til at du fyller opp
plassen med unyttige ting.
Om du begrenser overskapene på kjøkkenet, skaper du
både et lettere og luftigere rom. I tillegg vil et vindu over
kjøkkenbenken slippe inn godt med naturlig lys og skape en
bedre atmosfære.
Kjøkkenskap som går helt opp til taket gjør at kjøkkenet
samler opp langt mindre støv. Støv er en av kildene til dårlig
inneklima og allergiplage. Da er takhøye skap et effektivt grep
du kan ta for å få et friskere hjem.

Hjemmets samlingspunkt

Lag en detaljert planløsning
Når du skal planlegge det nye kjøkkenet ditt, start med å få
oversikt over hvor mye plass du har til rådighet. En kjøkkenleverandør eller en arkitekt kan hjelpe deg med å lage målsatte
skisser av kjøkkenet. Når du vet nøyaktig hvor mye plass du har
å jobbe med, er det bare å starte planleggingen.
Vi i Systemhus samarbeider med flere kjøkkenleverandører som JKE Design, Drømmekjøkkenet og Sigdal
Kjøkken. Det er bare fantasien, smaken og budsjettet som
begrenser mulighetene!

Kjøkkenventilatoren hjelper deg
å få et sunt og friskt inneklima
Hvilken kjøkkenventilator du bør velge avhenger av stilen
du ønsker, ytelse og kjøkkenløsningen for øvrig. En kjøkkenventilator kan monteres på veggen, integreres i skap eller
henges fra taket over koketoppen på en kjøkkenøy. Komfyrvakt er påbudt i Norge i alle nye installasjoner, og du kan velge
en kjøkkenventilator med integrert komfyrvakt.
For at du skal bli kvitt lukt og stekeos har du primært to
valg; avtrekk til det fri eller å resirkulere luften. Med en ventilator som har avtrekk til det fri, føres det en ventilasjonskanal
fra ventilatoren og ut gjennom ytterveggen eller taket. Ved
resirkulering føres luften gjennom enten et kullfilter eller karbonfilter, før den går tilbake ut i rommet igjen.
Velger du resirkulering trenger du ikke lede luftstrøm ut
av boligen. Da må du imidlertid passe på å bytte filter med
jevne mellomrom.
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Arbeidstrekanten på kjøkkenet gir deg en
god flyt mellom koketoppen, oppvasken
og kjøleskapet

Kjøleskap

Vask
Koketopp

Det viktigste å tenke på når du skal velge ventilator er kapasiteten. For et sunt og friskt inneklima bør en ventilator på
et vanlig kjøkken minimum ha en kapasitet på 500 m3 i timen.
Størrelsen på kjøkkenet avgjør selvsagt kapasiteten på ventilatoren, og i en åpen kjøkkenløsning vil det lønne seg å gå for en
ventilator med høyere kapasitet.
Lydnivået på kjøkkenvifter varierer. Støy er et økende
helseproblem, og over tid kan slitsom støy medvirke til stress
og helseplager. Sjekk lydnivået når du skal velge kjøkkenventilator, og gå for en med så lite støy som mulig.

plassert mot en vegg. Dette kan begrense bruksområdet til
områdene rundt vasken og koketoppen. Det er for eksempel
vanskelig for barn i huset å gjøre lekser ved siden av steking
eller koking på koketoppen.
Hvis du vil lage mat og spise på kjøkkenøya, planlegg nok
plass, slik at koketoppen er skilt fra spiseområdet. Husk at du
også må ta hensyn til vann og avløp til kjøkkenøya, sammen
med det elektriske. Dette kan i mange tilfeller være en fordyrende løsning på kjøkkenet.

Resirkulering og bærekraft
I dag trenger vi mer plass på kjøkkenet enn tidligere for å kildesortere avfallet. Du kan utstyre et skap med separate beholdere for de ulike sorteringene. Du kan også ha en ekstra skuff til
batterier og annet farlig avfall. Hver kommune har ulik ordning for renovasjon, så planlegg ut fra hvordan dette fungerer
i din kommune.

Tenk over om du ønsker en oppvaskkum på kjøkkenøya. På
kjøkkenbilder i magasiner og på nett ser vi perfekte rene og
ryddige kjøkkenøyer. Det fremstår som en idyllisk arbeidssone for oppvasken din. I den virkelige verden er det mer sjeldent at kjøkkenet ditt er helt fri for oppvask.
Det er alltids en brukt kaffekopp på benken, oppvask
som venter på å bli vasket, eller som tørker på kjøkkenbenken.
Dette er gjerne noe du ikke ønsker skal vises som midtpunktet
i rommet.

Skal oppvasken være rommets midtpunkt?

Drømmer du om en kjøkkenøy?
En kjøkkenøy krever større plass, men den kan også gjøre at
kjøkkenet virker større. En slik øy kan minimere veien mellom
arbeidssonene, og på den måten skape bedre arbeidsflyt. I tillegg vil kjøkkenøya fungere som et fint sosialt midtpunkt, både
til hverdag og fest.
I dag kan mange kjøkkenfunksjoner flyttes over til
kjøkkenøya, men det er noen ting som er lurt å tenke på når du
skal designe den.

Vask og koketopp
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Om du velger å ha vasken eller koketoppen på kjøkkenøya, kan
du ikke ha en beskyttelsesplate som beskytter mot smuss, fett
og vann, slik det er vanlig å ha når vasken eller koketoppen er

Nok strøm
Ved å installere flere strømuttak langs kjøkkenbenken og eventuelt på kjøkkenøya, får du strøm der du trenger det. Når du
først har strøm, kan du ha nedfellbar stikkontakt eller flipkontakt med både stikkontakt og USB-lader i ett.
Vi pleier å være flinke til å planlegge for små apparater
på kjøkkenet, men ikke glem ladere og alle de andre duppedittene du ønsker og trenger i dag. Kanskje ønsker du en smart,
interaktiv høyttaler på kjøkkenet som gir deg oppskrifter? Ta
også høyde for de uttakene som er i konstant bruk, som for eksempel kaffemaskin, kaffekvern, brødrister og telefonladere.

Systemhus 2019–2021

Smarte strømuttak
integrert i kjøkkenbenk
Foto: JKE Design

Tenk på behovet for sortering
Foto: Sigdal Kjøkken

Invester i gode hvitevarer
Kjøkkenet er en investering som skal vare lenge. Ikke minst
skal det passe deg og din livsstil. For en familie med små eller
store barn kan det være praktisk med et stort kjøleskap. En
ovn med kjølesystem gjør at barn ikke brenner seg, dersom de
tar på døren når den er i bruk. For en vinkjenner kan det være
fint med et vinskap, og for en kaffeentusiast kan det være deilig
med en integrert kaffemaskin.
Les deg gjerne opp på energibruk, volum og bruk. Kanskje
trenger du et kjølerom i stedet for kjøleskap? Trenger du mer
kjøleskap enn frys? Ønsker du frittstående eller integrerte
hvitevarer? Ønsker du ovnen i arbeidshøyde og integrert i skap,
eller under koketoppen som en klassisk komfyr? Glem ikke at
enkelte ovner kommer med multifunksjoner, som lar deg bruke
både damp og konvensjonell ovn i ett og samme produkt.
Farger og materialer
Kjøkkenleverandørene frister gjerne med et flott utvalg av
fronter og benkeplater. Før du bestemmer deg, er det smart

å undersøke hvordan de ulike materialene skal vedlikeholdes.
Tåler materialet flekker fra f.eks. olje, fett, rødvin og kaffe? På
mørke flater vises gjerne fingermerker og støv lettere, og det
er et godt tips å be om å få teste ut dette på en materialprøve
før du bestiller.
Trender kommer og går. Det er ganske sikkert at dagens
«kjøkkenmote» ikke er like populær om 10 eller 15 år. Et nøytralt fargevalg på kjøkkenet kan vise seg å være en bedre investering på sikt.
Blandebatteri og utslagsvask
Blandebatteriet og utslagsvasken bør både ha god funksjonalitet og et design som passer med resten av kjøkkenet. Med
riktig valg, får kjøkkenet ditt et skikkelig løft.
Et blandebatteri med høy tut gjør det mulig å få store kasseroller, en bøtte eller vase under når du skal fylle. En uttrekkbar
tut gjør at du enkelt kan skylle brukte kjøkkenredskaper eller
vasken etterpå. Berøringsfrie blandebatterier er både hygieniske og praktiske, fordi du slipper å ta på hendlene.
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Det finnes blandebatterier til kjøkkenet som gir deg
kokende vann, og du kan få blandebatterier som samtidig gir
deg kullsyre i vannet – rett fra springen.
Hvor stor vask du trenger, kommer an på hva du skal bruke
den til. Ønsker du plass til å vaske stekeplater og store kasseroller, velg en bred og dyp kum. Bruker du kun oppvaskmaskin,
er gjerne en vask med én kum nok.
Når du skal velge vask, kan det være supert med et
avrenningsfelt ved siden av vasken for å legge fra deg kjøkkenutstyr du har vasket for hånd. Da slipper du være redd for
å søle vann.
Kjøkkenleverandøren kan hjelpe deg med gode tips og råd
om hva som passer best hos deg, ut fra behovene du har.
Lag en lysplan for kjøkkenet tidlig
Av alle rommene i huset, er kjøkkenet kanskje det rommet som
har størst behov for variert belysning. Dette gjelder særlig hvis
kjøkkenet er kombinert med stue eller spisestue. Det er derfor
smart at du sikrer riktig belysning til de rette oppgavene, og at
du planlegger belysningen tidlig i prosessen.

Tenk på dagslys
I dag stilles det krav til dagslysinnslipp i alle oppholdsrom, også
kjøkkenet. Dette må, med andre ord, arkitekten ivareta og ta
hensyn til i prosjekteringen. Men, vi bor i et land med store
geografiske forskjeller på hvor mye dagslys vi får gjennom året.
Ha derfor dette i bakhodet når du planlegger den kunstige
belysningen. Spesielt nord i landet vil du ha behov for mer og
variert kunstig belysning på vinterstid.

Arbeidslys og atmosfære
På kjøkkenet trenger du en blanding av grunnbelysning,
arbeidslys og stemningslys.

Grunnbelysning
Grunnbelysningen har som hovedoppgave å lyse opp vegg
og gangsoner, samt gi nok med lys til f.eks. renhold. Grunnbelysningen bør planlegges nøye, og deles opp i soner med
separat lysstyring og dimming for hver sone. Her legger du
nemlig grunnlaget for noe av stemningen som lyset gjerne skal
bidra til.
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Arbeidslys
Arbeidslyset skal gi godt med lys til oppgavene som skal ut føres
på kjøkkenet. Arbeidslys kan også være grunnbelysningen
i himlingen, men da er plassering avgjørende for å ivareta både
sikkerhet og funksjonalitet.
Hvis armaturene plasseres for langt fra benkeplaten, vil
du med kroppen din skape skygger, og veien til kuttskader blir
kortere. Hvis du har overskap, kan grunnbelysningen suppleres med arbeidslys i form av ledstrips eller andre integrerte
armaturer i overskapet. Dette vil lyse opp benkeplaten.
Små, dekorative pendler over kjøkkenbenken kan også lyse
ned på selve arbeidsflaten.
Et annet godt tips er å bruke en litt kaldere fargetemperatur på arbeidslyset. Da får du en finere fargegjengivning på
råvarene, som gjør at maten ser mer delikat ut.

Stemningslys
Hvis du i tillegg har kjøkkenøy eller spisestue som del av kjøkkenet, er det fint å bruke dekorative pendler over disse. Sørg for
at du verken blir blendet av lyskilden, eller at lampa henger for
lavt og blir i veien for de du skal kommunisere med. Høyden
fra overkanten av bordet til underkanten av lampen må settes
ut fra den konkrete pendelen du velger, og hvordan lyskilden
er plassert. Dette kan du prøve deg frem til med elektrikeren,
eller be om hjelp fra en belysningsrådgiver.
Du kan lese mer om belysning på side 27.

Del opp kjøkkenbelysningen med separate styringer
Et gjennomsnittlig kjøkken trenger ideelt sett 3–4 soneinndelinger som kan styres separat. Ved å dele belysningen inn
i soner, kan du justere belysningen etter behovet, samtidig som
du får en flott dynamikk og stemning i lyssettingen.
Husk også at jo eldre du er, jo mer arbeidslys vil du trenge.
Derfor er dimbar belysning uten tvil å foretrekke. Hvis du vil
unngå mange brytere på veggen, vil det være hensiktsmessig
å installere et styringssystem som lar deg styre lyssettingen via
en app på mobilen eller et kontrollpanel. Da kan du også styre
annen smarthusteknologi fra samme enhet, f.eks temperatur
og alarm.
Kjøkkenet er et av de viktigste rommene i huset ditt. Bruk
derfor tid på å få gode råd fra våre Systemhus-forhandlere og
kjøkkenleverandørene vi samarbeider med!

gir godt lysinnslipp

Kjøkken

Foto: Drømmekjøkkenet
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Vindu over kjøkkenbenk

Downlights i overskap
skaper et godt arbeidslys
Foto: Drømmekjøkkenet
Et spennende valg
av kjøkkenarmatur
Foto: JKE Design
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Moderne hjem
Et moderne hjem har gjerne rene linjer og flater som er lett å møblere. Når arkitekter jobber med
våre moderne hjem har de stor frihet, med kunden i fokus. Det er lagt stor vekt i nyskapning og bokvalitet. Vi skaper gode funksjonelle løsninger og sosiale arenaer for den moderne familie.
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Sosiale utesoner som takterrasser, altaner og hageområder er viktig for trivsel i hjemmet. Moderne arkitektur gir
muligheten til å strekke dette lengre for å tilpasse ulike tomter og gi familien skjermede koselige uteplasser.
Våre moderne hjem er stilrene og gjennomtenkte. Materialvalg og arkitektur kommer sammen for å skape et flott hjem.
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Skaug
systemhus.no/skaug

Skaug er en fantastisk flott og romslig enebolig! Kombinasjonen av platekledning og trekledning, samt den flotte omrammingen av uterommet, gir
huset særpreg. Huset har en moderne funkisstil med store vinduer og en
rektangulær bygningskropp.
Det beste med huset er de mange overbygde uteområdene som gir deg mulighet til å kunne være ute nesten uansett vær. Flere
utganger er praktisk når man ønsker å være mer ute enn inne, men samtidig ha tilgang til alle funksjonalitetene i et hjem. Ekstra
takhøyde i begge etasjer gjør at rommene føles luftige og gode. Skaug er en meget innholdsrik bolig som rommer mange av
kvalitetene man drømmer om til sitt nye hjem. Huset passer godt for en familie som ønsker det lille ekstra.
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Moderne hjem – Skaug
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1. etasje

2. etasje
Bad
8,4 m2

Bod
7,6 m2

Bod
9,6 m2

Bad
11,3 m2

Gang
18,2 m2
Gard
6,2 m2
Stue
34,4 m2

Sov
9,6 m2
Stue
30,9 m2

Gang
4,5 m2

Vask
5,8 m2
Gard
8,5 m2

Sov
12,3 m2
Bod
6 m2

Kjøkken
28,1 m2

Sov
9,6 m2
Sov
14,2 m2

Første etasje i boligen inneholder en romslig entre med stor walk-in garderobe for å henge fra seg klær og plassere fottøy. Ved inngangen er det også
en ekstra stor bod for oppbevaring av alt du trenger av fritidsutstyr og uteleker. Dette rommet er perfekt å bruke til vaskerom også. Det er kort vei ut
til forsiden eller baksiden av huset, om man ønsker å tørke klærne i vinden
på fine dager.
Badet ligger nær ytterdør til den ene overbygde uteplassen på bakkeplan. Her vil det være perfekt å plassere for eksempel en badestamp eller
jacuzzi, om det er noe man ønsker seg til sin nye bolig.
I første etasje ligger det tre soverom i tilknytning til en ekstra stue med
direkte utgang til uteområdet. Denne avdelingen passer perfekt til barn og
unge som ønsker seg litt privat tid alene eller sammen med venner. Rommet
og trappen opp til andre etasje er adskilt med en dør, noe som er særdeles
praktisk med tanke på støy fra for eksempel musikk eller TV.

Grunnflate BYA
177,0 m2
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Bruksareal BRA
242,4 m2

P-rom
224,2 m2

Husets mest praktfulle rom ligger i andre etasje. Når du kommer opp
trappen blir du møtt med panoramavinduer i hele fronten. Stuens skråtak gir
ekstra volum og en fantastisk sikt. Her er det god plass til familien og venner
ved små og store anledninger.
Kjøkkenet er romslig med god plass til både lagring og matlaging. Det er
praktisk utformet og plassert skjermet fra resten av oppholdsrommet, samtidig som det føles åpent og luftig. Rett ved kjøkkenet er det en praktisk bod
for tørrmat, kjøkkenutstyr, resirkulering, fryseskap etc.
I denne etasjen er det en egen stor avdeling med hovedsoverom, et
romlig bad, vaskerom og en stor walk-in garderobe. Boligen har et naturlig
og praktisk skille mellom de voksnes og barnas private soner. Spesielt med
større barn i huset er dette en ettertraktet kvalitet.

Største lengde
18 m

Største bredde
13,3 m

Antall soverom
4
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Høvik 1 og 2
systemhus.no/hovik

Høvik er vårt atriumhus i funkisstil. Skjermet atrium, store glassflater og adskilte
soner i boligen er nok grunnen til at dette er en av våre mest populære boliger.
Du kan velge Høvik på ett plan eller med to etasjer. Begge variantene er nesten helt identiske på første plan. En av kvalitetene som skiller seg fra andre boliger er de store skyvedørene
ut fra stue, kjøkken og hovedsoverommet. Det gir en flott nærhet til uteområdet, og enkel tilgang til uteplassen i midten av
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atriumet. Her kan du oppholde deg usjenert og privat, og i le
for vær og vind.
Dette moderne atriumhuset kan også leveres i murfasade,
eller en kombinasjon mellom tre og mur. I murfasade understrekes det særegne funkispreget ytterligere.
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Moderne hjem – Høvik 1 og 2
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1. etasje

2. etasje

Gard
5,9 m2

Entré
5,6 m2

WC/vask
6,1 m2

Bod
6,1 m2

Kjøkken
19,6 m2

Sov
12,3 m2

Sov
9,7 m2

Sov
12 m2

Bad
3,6 m2
Bod 6 m2

Sov 15,5 m2

Sov
11,9 m2
Takterrasse
28,5 m2

Oppholdsrom
39,8 m2

Gang 8,5 m2
Stue 38,6 m2

Bod
evt. bad
5,7 m2

Takterrasse 22,9 m2

Gard
3,6 m2

Gard
3,5 m2
Bad 9,2 m2

Boligen har et praktisk garderoberom i entré, med god plass til å henge
fra seg klær og sko. I tillegg er kombinert vaskerom og toalett plassert like
ved inngangen, noe som er både barne- og hundevennlig. Her er det enkelt
å få vasket av seg skitt før man beveger seg videre inn i oppholdsrommene.
Den private delen i boligen er skilt fra oppholdsrommene på en utmerket
måte. To bad og godt med lagringsplass i soveromsavdelingen er svært
praktisk. Det fantastiske hovedsoverommet, med egen garderobe for både
han og henne, samt eget bad er en luksus i hverdagen.
Det store kjøkkenet er selve hjertet i boligen. Kjøkkenet ligger i et
avskjermet område, samtidig som at rommet føles åpent. Kjøkkenet har god
benkeplass og mulighet for kjøkkenøy. Forskjellen mellom de to Høvik-vari-
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Høvik 1
Høvik 2

Grunnflate BYA
196,0 m2
196,0 m2

Bruksareal BRA
162,2 m2
233,8 m2

antene, er at Høvik på ett plan ikke har trapp opp til andre etasje, og dermed
virker stuen større.
I andre etasje har Høvik to romslige soverom. Mellom soverommene
kan du velge å ha ekstra bodplass for lagring eller et bad. I tillegg har etasjen
et stort oppholdsrom med utgang til to takterrasser på hver sin side. Med
disse kvalitetene får du mest mulig sol gjennom dagen uansett plassering
av huset. I denne etasjen er taket 20 centimeter høyere, slik at du får en
åpen romfølelse.
Vi har VR- og 360o visning av Høvik med to etasjer på systemhus.no om
du ønsker en realistisk omvisning av huset.

P-rom
137,0 m2
208,9 m2

Største lengde
17,2 m
17,2 m

Største bredde
14,6 m
14,6 m

Antall soverom
3
5

55

Moderne hjem – Høvik 1 og 2
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Åsane
systemhus.no/asane

Åsane er en enebolig med garasje som egner seg for smale tomter og skrått
terreng. Huset har et moderne uttrykk med store homogene treflater, knappe
tydelige detaljer og store vinduer i front.
Boligen går over tre etasjer og det er uteplasser på alle plan!
Fra kjøkkenet er det utgang til en skjermet balkong som gir deg
mulighet til å utvide spisesonen på fine dager. Fra entréen kan
du gå ut til nok en uteplass som gjør at du kan utnytte sollyset
til andre tider på døgnet. Avhengig av hvordan huset er plasser på tomten, kan uteplassen være perfekt til å nyte kaffe og
frokost på morgenen.

56

I sokkeletasjen er det nok en utgang til terreng. Her er man
nærmere bakkeplanet og området passer godt til utendørsaktiviteter for barn og voksne. Her er det også mulig å etablere
en oppholdssone under tak i le for vær og vind. Med belysning
og varmelamper kan det bli mange hyggelige kvelder utendørs.
I øverste etasje er det utgang til en romslig balkong
med utsyn i tre himmelretninger. Her kan man nyte en varm
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Moderne hjem – Åsane
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Sokkel

1. etasje
Teknisk rom
5,4 m2
Bad
6,9 m2

2. etasje
Garasje
17,2 m2

Gang
14,1 m2

Vask/WC
5,6 m2

Sov
10,5 m2

Gang
16 m2

Sov
11,1 m2

Balkong
25,6 m2

Bod
5 m2
Stue
19,5 m2

Balkong
10,7 m2

Bad
6,1 m2
Gang
16,1 m2

Stue/kjøkken
38,1 m2

Gard
7,9 m2

sommerkveld før man legger seg, eller sole seg
helt skjermet fra naboer. Balkongen går i vinkel,
og kombinert med de andre uteplassene har man
i denne boligen uteplasser på alle sidene av huset.
Med sine fire soverom og to stuer er Åsane
egnet til familier med både små og store barn.
I andre etasje finner du tre soverom og et bad
med en praktisk dusjnisje. Det største soverommet inneholder en romslig walk-in garderobe, noe
som mange drømmer om til sin nye bolig. I sokkeletasjen er det også et stort og flott soverom,
samt et ekstra baderom. I sokkelen er det også

Grunnflate BYA
116,0 m2
58

Bruksareal BRA
208,3 m2

en TV-stue. Det kan passe perfekt til større barn,
eller som en privat og funksjonell gjesteavdeling.
Hovedplanet har åpen stue- og kjøkkenløsning og rommet har et stort hjørnevindu som
gir godt innslipp av dagslys. Boligen har et kompakt og funksjonelt kjøkken med god plass til lagring og matlaging. Rommet er tegnet for å være
både et sosialt og praktisk allrom som er lagt til
rette for at familien skal ha det hyggelig både
alene og sammen med gjester. Huset har flere
private soner for beboerne – både inne og ute.
Boligen har en garasje som er i direkte tilknytning til inngangspartiet. Her kan man gå tørrskodd

P-rom
180,7 m2

Sov
7,6 m2

Største lengde
13,2 m

Sov
10,3 m2

fra bilen og inn. Inngangspartiet er innbydende
og tydelig. Den er overbygd slik at besøkende er
skjermet for vær og vind.
Fra inngangen og garasjen har man kort vei til
et vaskerom med toalett, en kvalitet i boligen som
vil være nyttig i hverdagen. I sokkeletasjen er det
plassert et stort teknisk rom, slik at disse enhetene ikke tar opp plass i andre viktige rom i huset.
Åsane er et hus hvor man kan leve i nær kontakt med uterommet, og husmodellen har mange
flotte soner for å dele de gode stundene med
venner og familie.

Største bredde
9,5 m

Antall soverom
4
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Moderne hjem – Åsane
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Fedje
systemhus.no/fedje

Med boligserien Fedje har vi først og fremst tenkt arealeffektivt og fleksibelt.
Store, flotte vindusparti og variasjon av liggende og stående kledning er med
på å gi bygget sitt eget særpreg. Disse små, men romslige husene passer fint
for førstegangsetablerere.
I tillegg til en toetasjes bolig for flat og skrå tomt, har Fedje en praktisk bolig på ett plan. Denne passer også for de som ønsker
å flytte fra en stor enebolig, men som enda ikke er klar til å ta steget inn i en leilighet. De platekledte partiene kan du velge å male
i de farger du ønsker for å gi huset din signatur. Inngangspartiet er overbygd, innbydende og med en sportsbod i bakkant. Fedje
passer godt til både små og litt større familier.
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Moderne hjem – Fedje
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1 etasje

2 etasjer, flat tomt

2 etasjer, skrå tomt

1 etg
2 etg, flat tomt
2 etg, skrå tomt
62

Grunnflate BYA
104,0 m2
104,0 m2
104,0 m2

Bruksareal BRA
76,2 m2
145,0 m2
142,8 m2

P-rom
66,6 m2
134,9 m2
136,2 m2

Største lengde
10,0 m
10,0 m
10,0 m

Største bredde
9,4 m
11,6 m
11,6 m

Antall soverom
2
4 (5)
4 (5)

Huset kan tilpasses både flat og skrå tomt, og
du kan velge om du vil ha hovedplanet oppe eller
nede. Denne fleksibiliteten gjør det er egnet til
nesten hvilken som helst plassering.
Kjøkken og stue danner et allrom med utgang
til terreng, hvis du velger å ha hovedplanet nede.
Dette er et kompakt og arealeffektivt hus med
mulighet til hele fem soverom i boligene med to
etasjer, i tillegg til to stuer og to bad.

Sov
7,5 m2

Bod
3 m2

Bad
5,5 m2
Gang
5,4 m2

Stue/kjøkken
34 m2

Sov
10 m2

1. etasje, flat tomt

2. etasje, flat tomt

Sov
7,3 m2

Bod
6,6 m2

Bad
7,8 m2

Bad
5,7 m2

Gard
4 m2

Gang
5,2 m2

Loftstue
29 m2

Sov
10 m2
Sov
14,2 m2

1. etasje, skrå tomt

Bad
6,8 m2

Bad
5,7 m2
Gang
5,5 m2

Sov
10 m2

Sov
10,3 m2

Kjeller, skrå tomt

Sov
7,3 m2

Bod
6,6 m2

Balkong
10,3 m2

Stue/kjøkken
34 m2

To etasjer for flat tomt:
Fedje med to etasjer er innholdsrik for en familie. I første etasje har du det du trenger til den
lille familien i startfasen med to soverom, bad og
oppholdsrom.
Du kan velge å innrede andre etasje på et
senere tidspunkt med et ekstra bad, tre soverom
og en liten TV-stue. Alternativt kan du velge to
soverom og en større stue oppe. Fra andre etasje
er det utgang til en flott balkong for finværsdager.
Det store foreldresoverommet har en egen
separat garderobe for lagring av klær.

Moderne hjem – Fedje

Bod
6,6 m2

Bolig på ett plan
Fedje på ett plan har to soverom. Kjøkken og stue
går over hele husets bredde og separerer dermed de to sonene fra hverandre på en fin måte.
Boligen har en praktisk bod i tilknytning til oppholdrommene. Badets plassering i gang gjør det
lett tilgjengelig når du oppholder deg utendørs.
Gangen er romslig med plass for skap og oppheng. Selv om denne boligen er vårt aller minste
hus i boareal, oppleves den romslig og innholdsrik. På grunn av størrelsen krever også dette
huset mindre energi.

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Balkong
10,3 m2

Gard
3,5 m2

Stue
25,4 m2

Stue/kjøkken
34 m2

Sov
12,7 m2

To etasjer for skrå tomt:
I modellen av Fedje for skrå tomt er hovedplanet
lagt til øverste etasje slik at du får fin utsikt fra
stue og kjøkken. Herfra har man tilgang til en
hyggelig balkong hvor man kan nyte fine dager
utendørs. Stuen i nedre plan har direkte utgang
til terreng.
Soverommet ved kjøkkenet kan også benyttes til for eksempel hjemmekontor eller gjesterom. Trappens plassering midt i huset binder de
to etasjene sammen på en fin måte.

Sov
10,3 m2
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Husserien Fedje er tegnet av sivilarkitekt
MNAL Karianne Fonn Jårvik fra
Systemhus-forhandleren Arkoconsult AS
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Moderne hjem – Fedje
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Hitra
systemhus.no/hitra

Hitra er vårt mest fleksible hus. Dette moderne huset var vinner i vår
arkitektkonkurranse og er en bolig tilpasset vår tids moderne familier.
I Hitra kan du velge i bo i hele huset selv eller leie ut deler av
den. Huset tilpasses enkelt alle tomtetyper, og du kan ha inngangsparti i begge etasjer. Hitra er tegnet med pulttak, men
du kan også velge å ha saltak eller flatt tak. Du kan velge
å ha stue i andre etasje, eller i første etasje hvis du synes det
passer bedre. Med et system som åpner opp for ulike mulig-

66

heter for organisering i boligen, møter vi fremtidens behov for
individuell tilpasning.
En bolig skal ikke lengre bare huse kjernefamilien, men
også familier med mine, dine og våre barn. Et hjem som er i stadig endring, mine barn annenhver uke og dine barn hver helg,
mens våre barn bor hele tiden. Med Hitra kan du vokse når
behovet for plass blir større.
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Moderne hjem – Hitra
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1. etasje

2. etasje

Sportsbod
5,9 m2

Bad
7,7 m2

Sov/
TV-stue
18,7 m2

Sov
13,9 m2

1

Hall inkl. trapp
17,5 m2

Gang
4,6 m2

Bad
7,5 m2

bo

Bo i hele

Balkong
27,7 m2

Stue/kjøkken
59,2 m2

Gang
5,2 m2

Sov
8,2 m2

Carport
21,6 m2

Bod
4,8 m2

Bad/vask.
6,9 m2

1

Sov
15,0 m2

Sov
8,3 m2

2

bo

1

Hybel i del A

Bo i hele

adkomst

Adkomst bakkeplan front

Carport ved inngangsparti gjør at du kan gå tørrskodd inn i boligen. Hitra har med naturlig dagslys. Hitra har en stor balkong med enkel utgang fra stue og
en stor hall med god plass til garderobeskap. Størrelsen og utformingen på kjøkken. Ved kjøkkenet har boligen en praktisk bod som fint kan brukes som
matbod, eller lagringsplass for blant annet kjøkkenutstyr.
hallen gjør at du unngår å trekke mye støv og skitt inn i boligen.
Med tanke på høyden under taket, den åpne romløsningen ogA10-02
den miniMed Hitra kan du velge å omgjøre deler av eller hele første etasje til
A10-02
tiltak
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eller
vegger.
behov for mer plass,
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o
Vi har VR- og 360 visning av Hitra på systemhus.no om du ønsker en
Det er høyt under taket og skrå himling i andre etasje, foruten om flat
himling i gang, bad og trapp. De store vindusflatene i stueområdet gir godt realistisk omvisning av huset.
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Melbu
systemhus.no/melbu

Melbu er et moderne funkishus med mange gode
kvaliteter. Dette funksjonelle huset er perfekt for
en familie med barn, ettersom huset vokser fint
med barna.
Huset har en integrert garasje med plass til to
biler. Fra garasjen kan du gå tørrskodd inn i gangen gjennom en praktisk slusebod. I sluseboden
kan du henge fra deg yttertøy og sko slik at du
unngår å dra med deg skitt og støv inn i boligen.
En stor gang og et vaskerom i nær tilknytning er
også med på å minimere skitt og støv, og bidrar til
et bedre inneklima.

Grunnflate BYA
172,0 m2
70

Bruksareal BRA
243,0 m2

Huset har tre store soverom, alle med egen
garderobe. Størrelsen og plasseringen på soverommene gjør at barna i huset kan få mer privatliv.
Boligen innbyr til gode sosiale samlinger,
både ved middagsbordet, på terrassen og i en
lys og romslig stue. Kjøkkenet er stort, og den
store vinkelen gjør at du får godt med benkeplass. I kjøkkenområdet er det god plass til en stor
spisestue. I dette rommet er det store vinduer
som gir godt med lysinnslipp og ikke minst utsikt.
Boligen har en stor stue med flere møbleringsmuligheter og soneinndelinger. Store

P-rom
195,4 m2

Største lengde
14,8 m

vinduer i stuepartiet gir svært godt naturlig
dagslysinnslipp. Det kan være lurt å vurdere solskjermingsalternativer i dette rommet.
En god og romslig balkong er praktisk plassert med utgang både fra stue og kjøkken. Selv
om stuen er adskilt fra kjøkkenområdet knyttes
rommene fint sammen med balkongen. Her kan
familien kose seg på fine dager. Nærheten til
kjøkkenet gjør at det er enkelt å severe måltidene
ute hvis været tillater det.

Største bredde
13,6 m

Antall soverom
3

Sokkel
Balkong
11 m2

Gard.
3,6 m2
Soverom
13,2 m2

Gard.
5,6 m2

Bad
8,6 m2

Bod
5,2 m2

Stue
48,9 m2

Garasje 36,3 m2
Bod
6,1 m2

Bad
7,2 m2

Vaskerom
6,3 m2

Gang
16 m2

Balkong
27,1 m2
Kjøkken
23,1 m2

Gang
19 m2

Gard.
3,3 m2
Soverom
16,5 m2

Moderne hjem – Melbu

Sov
13,1 m2
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Hovedetasje
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Dahl
systemhus.no/dahl

Dahl er en stor moderne funkisbolig med alt du
kan ønske deg. Dette funkishuset leveres med
en kombinasjon av tre- og plater eller murfasade
som gjør at huset får et spennende uttrykk.
Dette er vår husmodell med desidert størst
lagringsplass. Underetasjen består av en integrert garasje med plass til tre biler, i tillegg til sju
boder. Siden underetasjen er det store hobbyområdet er det praktisk plassert et lite toalett
ved garasjen. For hobbyentusiasten er dette
svaret på boligdrømmen.

Grunnflate BYA
248,0 m2
72

Bruksareal BRA
552,2 m2

Funkishuset består av fire store soverom,
alle med eget bad. I tillegg har boligen flere store
oppholdsrom, der stue- og kjøkkenområdet rommer nesten hele andre etasje. Dette er et rom
med god plass til kjøkkenbenk, spisestue, stue
og mye mer. I andre etasje er det et stort kontor
som kan gjøres om til et ekstra soverom om man
ønsker det.
På grunn av store rom og minimalistiske flater
kan det være lurt å tenke på lyddempende tiltak
for å unngå romklang.

P-rom
377,1 m2

Største lengde
15,0 m

Store vinduer i stue og spisestue gir godt med
dagslysinnslipp, noe som gjør at du kan utnytte
solvarmen i disse rommene.
Det moderne funkishuset har to balkonger
på hver sin side av stue- og oppholdsrom. Dette
gjør at du kan nyte både morgen- og kveldssola.
Boligen kan leveres med steinovn eller bakerovn,
og vinterhage.
Dette er vårt desidert største hus og som
prikken over i-en kommer huset med en enorm
takterrasse hvor man kan møblere i flere soner.

Største bredde
15,4 m

Antall soverom
4 (6)

Systemhus 2019–2021

Bod 8,3 m2

Bod 5,8 m2

Bod
14,5 m2

Bod 8 m2

Bod 6,4 m2

Garasje

WC
2,7 m2
Garasje 59,6 m2

Bod 10,8 m

Bod
3,4 m2

2

Gang 23,2 m2

Gang
4,5 m2

Tekn.
14,6 m2

Garasje/bod 23 m2

1. etasje
Bad Bad
3,6 m2 3,6 m2
Sov Gard Gard Sov
15,6 m2 3,4 m2 3,4 m2 15,6 m2

Moderne hjem – Dahl

Sov
14 m2

Kontor 23,6 m2

Vask 8,7 m

Bad
4 m2

Stue
23,3 m2

Bod
2,5 m2
Bad
10,8 m2

2

Gang 36,2 m2

Sov 17,1 m2

Gard 5 m2

2. etasje
Stue
18,9 m2
Balkong
10,1 m2

Kontor/sov
17,9 m2
Bod WC
Ovn
2
4,1 m2 2,5 m 4,8 m2

Stue
81,6 m2

Kjøkken 12 m2

Bod
3 m2

Balkong/vinterhage
57,3 m2

Takterrasse

Takterrasse
115 m2
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Jakob
systemhus.no/jakob

Jakob er et funkishus som rommer alt man kan
ønske seg. Boligen har store vindusflater og et
moderne design, og passer for deg med sansen
for minimalisme og stramme linjer.
Boligen har en integrert garasje med plass
til to biler. Fra garasjen kan du gå tørrskodd
inn i boligen gjennom husets vaskesluse. Den
romslige vaskeslusen er både barne- og hundevennlig, da du får vasket av deg skitt utenfra før
du beveger deg videre inn i boligen. Funkishuset
har en stor entré og godt med gangplass, noe
som også er med på å begrense at skitt og støv

Grunnflate BYA
212,0 m2
74

Bruksareal BRA
295,2 m2

blir dratt inn i huset. Oppholdsrommet i første
etasje har eget bad og egner seg godt som både
TV-stue, gjesterom eller hjemmekontor – alt etter
familiens behov.
De fleste rommene i boligen har 2.6 m høyde
under taket, noe som skaper en større romfølelse.
Stue- og oppholdsrommet i andre etasje har store
vindusflater som gir godt med naturlig lysinnslipp.
På grunn av høyden i taket, den åpne løsningen
og en minimalistisk stil kan det være smart med
støydempende tiltak i oppholdsrommet.

P-rom
247,3 m2

Største lengde
14,2 m

Vi har plassert en praktisk bod ved kjøkkenet, som fint kan brukes som matbod eller grovkjøkken. Kjøkkenet har godt med benkeplass
og utgang opp til en enorm takterrasse. Her er
det ikke vanskelig å nyte fine dager i omgivelser
skjermet for naboen. I tillegg til takterrassen har
boligen en stor terrasse og en liten luftebalkong
i andre etasje.
Vi har VR- og 360o visning av boligen på
systemhus.no om du ønsker en realistisk omvisning av huset.

Største bredde
14,2 m

Antall soverom
4 (5)

Bod
5,1 m2
Gard
3,5 m2

Sov
13,5 m2

Sov
13,3 m2

Takterrasse

Vask.
12,9 m2
Garasje
42,2 m2

Sov
9,5 m2
TV-stue
15,5 m2

Bad
5,8 m2

Sov
13,3 m2

Stue
Balkong 13,9 m2
4,9 m2
Gang
3,7 m2
Bod
4 m2

Bad
7,1 m2

Gang
15,6 m2

Stue
61,1 m2

Systemhus 2019–2021

2. etasje

Bad
6,9 m2
Takterrasse
85,6 m2

Kjøkken
15,5 m2

Terrasse
51,4 m2

Moderne hjem – Jakob

1. etasje
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Systemhus

by Helen & Hard
systemhus.no/helen-hard

Boligen er en nyskapende og moderne enebolig utarbeidet i samarbeid med det anerkjente
arkitektkontoret Helen & Hard. Den unike utformingen, med gode uteområder i alle etasjer, gjør
dette til en spennende bolig.
Arkitektene har løftet taket 20 centimeter for
å skape et luftig og romslig hus. Spilene i taket,
samt trematerialer som går igjen i gulv og vegger,
er med på å gi et naturlig tidløst uttrykk. Boligen
har en praktisk carport med plass til to biler. Fra

Grunnflate BYA
147,0 m2
76

Bruksareal BRA
206,1 m2

carport kan du gå tørrskodd inn fra bilen. Vinkelform på kjøkkenet gir gode arbeidsflater og skiller
rommet fra stuen. Vinkelen kan også fint brukes
som serveringsdisk ved selskap.
Alle etasjene har utgang til terrasse eller
hage, og fra loftstuen har du tilgang til en flott takterrasse med utkraget tak. Dette gir gode muligheter til å nyte fine dager i skjermede omgivelser.
Loftstuen gir en ekstra oppholdssone som kan gi
stor glede for både store og små i huset.

P-rom
163,3 m2

Største lengde
15,3 m

Terrassen i andre etasje er plassert med
utgang fra hovedsoverommet som gjør at det
er enkelt å lufte klær og dyner når det trengs.
Mellom de to soverommene i andre etasje er det
åpent ned til spisestuen. Dette skaper en nærhet
mellom etasjene.
Vi har VR- og 360o visning av Systemhus by
Helen & Hard på systemhus.no om du ønsker en
realistisk omvisning av huset.

Største bredde
13,4 m

Antall soverom
4

3. etasje

Systemhus 2019–2021

2. etasje
Carport 32,2 m2

WC
3,7 m2

Bod
5,1 m2

Sov
9,5 m2
Vask
4,4 m2

Bod
4,9 m2
Stue/kjøkken
56,2 m2

Bad
6,7 m2

Sov
8,3 m2

Sov
9,8 m2
Gang 12,0 m2

Gang
6,0 m2

Takterrasse
42 m2

Åpent
ned
Loftstue
22,0 m2
Sov
11,6 m2

Moderne hjem – Systemhus by Helen & Hard

1. etasje

77

Hovden
systemhus.no/hovden

Hovden er en stor moderne bolig som har alt en
familie kan ønske seg, og mye mer.
Boligens første etasje har en romslig integrert
garasje med hele to boder. Fra garasjen er det
mulig å gå tørrskodd inn i huset. Hovden har også
to utleieenheter som kan bidra med finansieringen av boligen. Begge utleieenhetene har egen
inngang og godt med lagringsplass i flere boder,
noe som er en god kvalitet for leietakerne.
Hovden har en stor entré med egen garderobeavdeling. Her er det godt med plass til lagring
av både klær og sko.
Boligen har et stort vaskerom som gjør at du
får sortert rent og skittent tøy fra hverandre på
en utmerket måte, i tillegg til mange muligheter
for smarte løsninger i rommet.

Grunnflate BYA
195,0 m2
78

Bruksareal BRA
421,0 m2

Hovedsoverommet i boligen har en meget
stor walk-in garderobe og eget bad. I tillegg er det
tegnet inn et eget rom for et kombinert kontor og
gjestesoverom i denne avdelingen. Det gjør at du
har alt samlet på en plass når du har behov for
å trekke deg tilbake, enten for jobb eller en stille
stund i en hektisk hverdag.
I det åpne stue- og kjøkkenområdet er det
20 centimeter høyere under taket enn resten av
boligen, noe som skaper luft i rommet. På grunn
av den åpne løsningen, høyden under taket og
den minimalistiske utformingen på huset kan det
være lurt å tenke på lydisolerende tiltak i denne
delen av boligen.

P-rom
320,4 m2

Største lengde
23,4 m

Hovden har tre herlige terrasser hvor man
kan etablere trivelige utemiljø. Begge takterrassene har utvendige boder for lagring av for
eksempel grill og utemøbler, der den minste takterrassen har overbygd tak som skjermer for vær
og vind.
Store vindusflater i både stuen og loftstuen
gjør at du får godt med naturlig dagslysinnslipp. Dagslys er godt for helsa, men samtidig
er det lurt å tenke på solskjermingsalternativer
i disse rommene.
Vi har VR- og 360o visning av Hovden på systemhus.no om du ønsker en realistisk omvisning
av huset.

Største bredde
11,8 m

Antall soverom
5+2

Systemhus 2019–2021

1. etasje
Bod
4,8 m2

Bod
5,5 m2

Bod
5 m2

Bod
4,8 m2
Bad/vask.
6,6 m2
VF
9,2 m2

Bod
5,1 m2

Gang
Kjøkken/stue 7,5 m2
23,7 m2
Bad
5,5 m2

Sov
8 m2

Hybel
16 m2

Moderne hjem – Hovden

Garasje
40 m2

2. etasje

Gang
17,4 m2
Gard.
10,3 m2

Sov
13,5 m2

Sov
17,4 m2

Vask.
6,8 m2
Bad
7,1 m2

Bad
6,7 m2

Sov
11,0 m2

Bod
5,1 m2

Gang 6,2 m2

Kjøkken/spisestue
44,3 m2

Sov
11,2 m2

3. etasje
Trapperom
20 m2
Bod
6,9 m2 Takterrasse
47,3 m2

Sov
12,7 m2

Bad
Bod
3,8 m2 2,9 m2

Takterrasse
23,0 m2

Loftstue
52,2 m2

79

Cubo
systemhus.no/cubo

Cubo er et karakteristisk funkishus med minimalistisk arkitektur og stramme linjer. Funkishuset kan
også leveres i hel murfasade, eller med en kombinasjon av tre og mur. Om du velger en hel murfasade vil funkispreget understrekes ytterligere.
Den kubistiske formen gir god utnyttelse
av plass både innendørs og i forhold til tomteutnyttelse. Denne boligen har et relativt lite fotavtrykk. Noe av det som skaper boligens særpreg
er de ulike vinduene og deres plassering. Noen

Grunnflate BYA
89,0 m2
80

Bruksareal BRA
143,7 m2

vinduer er kvadratiske, andre er rektangulære og
noen av dem har sprosser.
Vaskerommet er praktisk plassert mellom
bad og kjøkken, og ikke langt fra gangen. Dette
gjør at du har enkel tilgang for eksempel etter
trening eller med våte barn.
Cubo har en åpen løsning i oppholdsrommet,
men kjøkkenet ligger delvis skjermet fra stuen
slik at man opplever det som en separat del.
Stuen har en åpen galleriløsning opp til andre eta-

P-rom
134,5 m2

Største lengde
8,8 m

sje, noe som gir en nærhet mellom etasjene. Både
med tanke på den minimalistiske stilen og den
åpne galleriløsningen kan det være lurt å tenke
på lyddempende tiltak for å unngå romklang.
Funkishuset har en stor takterrasse som
gir et godt og skjermet uterom. På takterrassen
er det plassert en liten bod, der du praktisk kan
gjemme unna sofaputer eller solstoler.
Cubo er en populær bolig som er bygd i flere
ulike varianter, deriblant med integrert garasje.

Største bredde
10,6 m

Antall soverom
3

Bod
5,1 m2

Kjøkken
8,4 m2

Gang
5,2 m2

Sov
12,1 m2

Sov
9 m2

Vask
3,4 m2
Bad
4,2 m2

Takterrasse

Spisestue/stue
45 m2

Bad
8 m2

Sov
9,4 m2

Systemhus 2019–2021

2. etasje

Gang
9 m2
Bod
4 m2

Terrasse
64,5 m2

Åpent ned

Moderne hjem – Cubo

1. etasje

81

Hillevåg
systemhus.no/hillevaag

Hillevåg er et tilpasningsdyktig funkishus, med
tidsriktig design og stramme linjer. Arkitekturens
enkelthet gir et tidløst uttrykk.
Hele sokkeletasjen består av en stor utleiedel
med to soverom. I sokkel er det en praktisk utebod med overbygd parti som beskytter mot vær
og vind. Utleiedelen gir mulighet for ekstra inntekt,
og kan være med på å oppfylle boligdrømmen.
Boligen har integrert garasje med sportsbod
i første etasje. I den åpne stueløsningen er det

Grunnflate BYA
143,0 m2
82

Bruksareal BRA
201,7 m2 (85,9 m2)

godt med benkeplass i kjøkkenområdet og plass
til kjøkkenøy. En kjøkkenøy gir ikke bare mer
arbeidsflate, den kan også fungere som et sosialt
midtpunkt i rommet.
Funkisboligen har godt med lagringsplass.
I tillegg til sportsbod og innendørs bod i sokkel og første etasje, har boligen en stor bod
i andre etasje.
Hillevåg har uteområder i alle etasjer.
I sokkeletasjen er det muligheter for terrasse eller

P-rom
165,2 m2 (76,7 m2)

Største lengde
14,0 m

hage, og i første etasje har boligen en trivelig frokostbalkong fra stuen og kjøkkenet. I andre etasje er det en stor terrasse plassert over garasjen
hvor man kan nyte fine dager skjermet fra naboer
og innsyn.
I andre etasje finner du ogå en funksjonell
TV-stue. Et ekstra oppholdsrom er en flott kvalitet for en familie.

Største bredde
13,5 m

Antall soverom
4+2

2. etasje

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Gang 5 m2
Sportsbod
5,2 m2

Bod
4,1 m2

Bad/vask
6,7 m2
Gang
8,1 m2
Gang
6,1 m2

Sov
7,3 m2
Sov
10,9 m2

Bad/vask
6,2 m2
Garasje/
bod
27,1 m2

Bod 3,3 m2

Sov 12,4 m2
Gang
6 m2

Sov
7,1 m2
Terrasse
26 m2

Gang 16,8 m2

TV-stue 23,6 m2

Sov
7,9 m2
Bad 7,7 m2

Bod 6 m2

Stue/kjøkken
53,3 m2

Stue/kjøkken 33,3 m2

Sov
12,5 m2
Balkong 7,4 m2

Moderne hjem – Hillevåg

Sokkel

83

Rørvik
systemhus.no/rorvik

Rørvik er en stilig enebolig på ett plan. Boligen har
mange gode kvaliteter som gjør at den passer for
ulike familier og behov.
I nærheten av det overbygde inngangspartiet
finner man en praktisk utebod for lagring av for
eksempel sykkel, fritidsutstyr og hageredskaper.
Ved inngangspartiet finner du et eget vaskerom, noe mange huseiere setter stor pris på. Det
er også et toalett praktisk plassert ved ytterdøren som gjør det lett tilgjengelig både for
gjester, eller om du er ute i hagen.

Grunnflate BYA
174,0 m2
84

Bruksareal BRA
126,4 m2

Stuen og kjøkkenet har et åpent skråtak som
gir rommet et luftig preg. De store vinduene gir
godt med lys inn i boligen, og du føler at det er lite
skille mellom ute og inne.
Fra kjøkkenet kan du gå rett ut på en overbygd terrasse gjennom store skyvedører og
videre ut i hagen. Her ligger alt til rette for trivelige stunder utendørs på både dag- og kveldstid.
Nærheten til kjøkkenet gjør at det er veldig praktisk å arrangere et måltid utendørs.
To av tre soverom har plass til store skyvedørsgarderober. Boligen har også en egen

P-rom
121,3 m2

Største lengde
18,6 m

TV-stue med åpen løsning mot stuen. Det gjør
at stuen virker enda mer romslig. Det er mulig
å sette opp en vegg mellom disse rommene om
man ønsker å skille de private og sosiale sonene.
Det finnes flere fordeler med hus på ett plan.
Man kan lettere tilbringe alderdommen i et hus
der man slipper trapper, og der alle viktige funksjonaliteter er samlet i en etasje. For en familie
med små barn kan det være praktisk å ha alle
funksjoner i nærheten av soverommene, i tillegg
til å ha god oversikt når barna er ute å leker.

Største bredde
10,8 m

Antall soverom
3

Systemhus 2019–2021

Planløsning

Bod
5,1 m2
WC
3 m2
Gang
7,8 m2
Vaskerom
5,1 m2

Bad
6,6 m2

TV-stue
9,6 m2

Sov
10,2 m2

Gang
8,8 m2

Sov
9,9 m2

Sov
14,7 m2

Moderne hjem – Rørvik

Stue/kjøkken
40,2 m2

85

Frøvik
systemhus.no/frovik

Frøvik er en moderne enebolig med alt på ett plan.
Du ønskes velkommen via et overbygd inngangsparti. Inne i huset er det en gang med god plass til
skyvedørsgarderobe for lagring og oppbevaring.
Et eget gjestetoalett finner du i umiddelbar nærhet til ytterdør, noe som kan være praktisk når
man har små barn i huset. Boligen har et eget
vaskerom kombinert med bod. Dette frigjør plass
på badet og gir rom for mer lagring her.
Frøvik er tegnet med åpenhet og flyt
mellom rommene, men det er mulig å sette inn
dører mellom de ulike sonene om det skulle
være ønskelig.

Grunnflate BYA
128,0 m2
86

Bruksareal BRA
102,9 m2

I den ene fløyen av huset er alle de tre soverommene og badet plassert. Samtlige rom har
god plass til skap. Soverommene ligger alle
nært til badet, noe som oppleves veldig praktisk
i hverdagen.
I boligens stue og kjøkken er det mye lys fra
store vinduer. Rommet deler seg naturlig opp i to
soner. En kjøkkensone med god plass til lagring
og matlaging. Her er en trivelig hjørneplass til et
stort spisebord der familien kan tilbringe mange
hyggelige stunder sammen. Med godt lysinnslipp
er dette også et perfekt sted å gjøre leksene sine,
mens de voksne lager mat.

P-rom
97,8 m2

Største lengde
13,6 m

Stuedelen er romslig og lys, med god plass
til møblering. Stuen er hjertet av huset og er
et rom som har god kontakt med de andre
sonene i boligen. Alt ligger til rette for at dette
kan være familiens favorittsted. En koselig ovn
er med på å skape stemning og varme på kalde
høst- og vinterkvelder.
Det er utgang direkte til en overbygd platting.
Skyvedøren er dermed skjermet for vær og vind,
og det er mulig å ha døren åpen selv om det er
litt regn.

Største bredde
10,5 m

Antall soverom
3

Systemhus 2019–2021

Planløsning

Bod
5,1 m2
WC
1,9 m2

Vask
3,5 m2

Stue/kjøkken
37,4 m2

Bad
7,1 m2

Sov
12,7 m2

Gang
5,5 m2

Sov
9,2 m2
Sov
8,9 m2

Moderne hjem – Frøvik

Gang
6,8 m2

87

Nyksund
systemhus.no/nyksund

Nyksund er et hus som egner seg godt til en smal
tomt. Boligen har et moderne uttrykk både i form
og materialer, og passer like godt til småbarnsfamilier som til tenåringsfamilier. Inngangspartiet,
boksen som kommer ut av huset, høyden og de
store vinduene gjør huset spennende.
Nyksund er vår husmodell som krever minst
tomteplass. Boligen har dermed et mindre fotavtrykk enn de fleste andre boliger.

Grunnflate BYA
75,0 m2
88

Bruksareal BRA
169,6 m2

Inngangspartiet finner du i sokkel, der du
kommer til en romslig gang. Du kan velge om du
vil ha ekstra bodplass eller om du vil ha en egen
garderobe tilknyttet gangen. I denne etasjen
ligger også boligens hovedsoverom med en stor
walk-in garderobe.
I hovedetasjen kan du velge å ha et avskjermet oppholdsrom i tillegg til stue, eller et ekstra
soverom i boligen. Om du har plass på tomta har

P-rom
160,9 m2

Største lengde
10,9 m

du muligheter til å få en flott terrasse med utgang
fra stue og kjøkken.
Fra loftstuen har du utgang til en herlig balkong hvor man kan nyte fine dager utendørs. Loftstuen har det ikoniske skrå vinduet som virkelig
setter sitt preg på Nyksund. Vinduet gir svært
godt med lysinnslipp, og her kan det være lurt
å vurdere solskjermingsalternativer. Loftstuen er
et flott rom hvor man kan trekke seg tilbake, og
det kan fort bli ditt favorittrom i boligen.

Største bredde
7,0 m

Antall soverom
3 (4)

Hovedetasje

Vask/bod
6,4 m2

Sportsbod
5,7 m2

Loft

Kontor/sov.
12,3 m2

Sov
9,4 m2

Bad
5,9 m2

Sov
9,4 m2

Systemhus 2019–2021

Sokkel

Bad
6,4 m2
WC
2,4 m2

Soverom
9,8 m2

Loftstue
27 m2

Gang
12,6 m2
Stue/kjøkken 44,3 m
Garderobe
4,1 m2

2

Balkong
11,6 m2

Moderne hjem – Nyksund

Garderobe
5,4 m2
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Alsvåg
systemhus.no/alsvaag

Alsvåg er en funkisbolig med et stramt og
moderne uttrykk. Kombinasjonen mellom stående og liggende kledning, i tillegg til rene firkantede linjer gjør dette til et stilig hus. Det
rektangulære frontpartiet med de store vinduene
er med på å gi huset særpreg.
Funkisboligen har utleiedel med egen inngang i første etasje. En utleiedel kan være med på
å øke verdien av boligen og gi en ekstra inntekt.

Grunnflate BYA
128,0 m2
90

Bruksareal BRA
172,6 m2

Alsvåg har en praktisk carport ved inngangspartiet som gjør at du kan gå tørrskodd inn og ut
av boligen. Et stort vaskerom er praktisk plassert
rett ved gangen og trappen opp til andre etasje.
Det gjør rommet lett tilgjengelig både fra uteområdet og øvrige rom i huset.
Trappa opp til andre etasje gjør at soveromsavdelingen blir skjermet fra oppholdsrommene. Alsvåg har en stor balkong med god plass
til utemøbler.

P-rom
158,0 m2

Største lengde
11,8 m

Store vinduer fra gulv til tak i stuepartiet gir
svært godt innslipp av naturlig dagslys. Med
tanke på varme og solfylte dager kan det være
lurt å investere i solskjermingstiltak for å unngå
overoppheting i stue- og kjøkkenrommet.
Alsvåg er en populær bolig som er bygget
i flere ulike varianter, deriblant med garasje. Din
lokale forhandler kan hjelpe deg med omtegninger til denne husmodellen.

Største bredde
11,2 m

Antall soverom
3 (4)

Bod
4,4 m2

Bod
5,2 m2

Bod 4,8 m2

Sov
14 m2
Sov
7 m2

Vask
8,8 m2

Gang
10 m2

Bad
7,1 m2

Bad/vask.
4,2 m2

Terrasse
23,6 m2

TV-stue
12,8 m2

Oppholdsrom
29 m2

Sov 10,2 m2

Systemhus 2019–2021

2. etasje

Stue/kjøkken
48 m2

Moderne hjem – Alsvåg

1. etasje
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Bremnes
systemhus.no/bremnes

Bremnes er en moderne funkisbolig med store
vindusflater og stramme linjer. En lang balkong
i hele husets lengde gir huset et flott uttrykk.
Dette er en husmodell som også kler murfasade,
eller en kombinasjon av tre- og murfasade.
Mellom kjøkken og gangen har boligen en
praktisk walk-in garderobe med skyvedører på
begge sider. Her kan du velge å dele rommet inn
slik at du har garderobe mot gangen og bruke en
del som matbod til kjøkkenet.

Grunnflate BYA
156,0 m2
92

Bruksareal BRA
236,5 m2

Med egen inngang til vaskerommet utenfra
har du en barne- og hundevennlig bolig. Det er
praktisk å kunne bruke vaskerommet til å skylle
av seg uten å måtte bevege deg inn i øvrige rom
i huset.
Funkishuset har et stort kjøkken med god
benkeplass og mulighet til kjøkkenøy. I stue- og
oppholdsrom er det godt med lysinnslipp. Skyvedører i stue og kjøkken ut mot hagen gir lett tilgang til uteområdet hvor man kan oppholde seg
når været tillater det.

P-rom
225,0 m2

Største lengde
14,2 m

Boligen har fire romslige soverom og en
praktisk TV-stue hvor både barn og voksne kan
søke litt privatliv. Badet i andre etasje er romslig med plass til både dusj og badekar, samt
doble servanter.
Selv om det er store vindusflater i andre
etasje unngår du sterk sol inn på disse soverommene på grunn av overbygget til balkongen.
Det gjør at du i stor grad unngår overoppheting
i disse rommene.

Største bredde
12,0 m

Antall soverom
4

2. etasje

Bod
5,7 m2

Bad 4,8 m2

Gang
11,9 m2

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Bod
5,9 m2
Bad 10,1 m2

Vask 6,5 m2

Sov 9,3 m2

Sov 14,5 m2

Stue
52,5 m2

Gang 20,3 m2
Kjøkken 29,3 m2

Sov
13,4 m2

TV-stue
15,1 m2

Sov
19,7 m2

Moderne hjem – Bremnes

Garderobe
5,6 m2

93

Celsius
systemhus.no/celsius

Celsius er en moderne bolig med fokus på miljø,
og ikke minst et godt bomiljø. Panoramavinduer
i hele husets lengde, kombinasjonen mellom liggende og stående kledning og gode uteområder
gjør dette til en spennende bolig.
I første etasje har man de private sonene,
samt en praktisk TV-stue som kan være til stor
glede for barna i familien. I trappeoppgangen til
andre etasje er det høyt under taket, med vinduer
i skråvegg som slipper inn godt med naturlig lys

Grunnflate BYA
140,0 m2
94

Bruksareal BRA
166,7 m2

ovenfra. Boligens sosiale sone er i andre etasje
med åpen stue- og kjøkkenløsning, balkong og
gjestetoalett. Stuen og kjøkkenet er oppdelt i
praktiske soner, slik at funksjonene ikke flyter inn
i hverandre. Det er flere ulike alternativer for kjøkkenet, og det er godt med benkeplass. I stue- og
kjøkkenområdet er det svært godt med dagslysinnslipp på grunn av panoramavinduene og vinduene i skråvegg fra takterrassen. Her anbefaler

P-rom
153,0 m2

Største lengde
18,1 m

vi at du tenker på solskjermingsalternativer for å
unngå overoppheting i rommet på solfylte dager.
Celsius har en stor balkong over carport,
med praktisk utgang ved kjøkkenet. Det gjør at
man enkelt kan nyte måltidene sine utendørs på
fine dager. I tillegg har boligen en svær takterrasse med gode møbleringsmuligheter. Dette er
en luksus i boligen hvor du kan skape ulike gode
utesoner både til dag- og kveldstid.

Største bredde
9,5 m

Antall soverom
3

2. etasje

Takterrasse

Bod
5,0 m2

VF
5,5 m2
Gang
Sov 8,5 m 12,0 m2

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Bod
3,3 m2
Takterrasse
57,0 m2

Bod 3,2 m2
Bad
7,9 m2

Sov 8,3 m2

Vask.
3,3 m2

Sov 10,8 m2

Tekn.
2,0 m2
WC
1,3 m2

TV-stue
12,3 m2

Moderne hjem – Celsius

Gard. 3,7 m2

Stue/kjøkken
59,8 m2

Gang 3,0 m2

2
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Askøy
systemhus.no/askoy

Askøy er et moderne småhus med funksjonell
planløsning. Kombinasjonen mellom stående
kledning og fasadeplater gir et stilig uttrykk
på huset.
Boligen er plasseffektiv og passer godt til
mindre tomter. Askøy er et av våre minste hus,
og på grunn av størrelsen krever boligen mindre
energi til oppvarming og nedkjøling. Det gjør at du
både sparer miljøet og strømregningen.

Grunnflate BYA
100,0 m2
96

Bruksareal BRA
82,3 m2

Selv om Askøy er et småhus inneholder den
alle de funksjonene som du finner i større boliger.
Boligen har et overbygd inngangsparti med integrert sportsbod. Fra entreen er det skyvedører
inn til kombinert garderobe og vaskerom. Dette
er en praktisk løsning som gjør at du enkelt kan
henge av deg ytterklær, og vaske av deg skitt
uten å måtte gå inn i oppholdsrommene i boligen.
Stue og kjøkken har store vinduer som gir
mye lys inn i oppholdsrommet. Utgangsdøren

P-rom
77,3 m2

Største lengde
11,2 m

til terrassen er plassert slik at den danner ett
naturlig skille mellom stue og kjøkken, samt at
det gir enkel tilgang til uterommet. Nærheten ut
er både hyggelig og praktisk for barn og voksne
i hverdagen.
Askøy er den perfekte boligen for førstegangsetablerere, og for dem som ønsker
seg et mindre hus med hage når barna har
flyttet hjemmefra.

Største bredde
9,8 m

Antall soverom
2

Systemhus 2019–2021

Planløsning

Sov
7 m2

Sov
12,6 m2

Gang
10,9 m2

Vask/gard
6,7 m2

Bad
6 m2

Bod
5 m2

Moderne hjem – Askøy

Stue/kjøkken
30, 3 m2
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Tiller
systemhus.no/tiller

Tiller er et funksjonelt og praktisk vinkelhus på ett
plan med et moderne uttrykk. Huset har godt med
plass og mange innrednings- og bruksmuligheter.
Planløsningen er gjennomarbeidet og skiller
privatsoner og sosiale soner på en utmerket
måte. At alle rommene ligger i nærheten av hverandre, gjør at huset fungerer godt og oppleves
som arealeffektivt.
Tiller har tre romslige soverom som har godt
med plass til både skap og for eksempel skrivebord. Man kan også bruke rommene til andre for-

Grunnflate BYA
144,0 m2
98

Bruksareal BRA
123,6 m2

mål som hjemmekontor, hobbyrom, garderobe
eller ekstra lagringsplass.
Boligen har et eget vaskerom, noe som huseiere vet å sette stor pris på. Dette er et hus du
kan planlegge å bli gammel i.
Kjøkkenet er skjermet fra de andre oppholdsrommene, noe som kan være veldig praktisk når man har gjester og ikke ønsker å vise frem
et rotete kjøkken. Samtidig er det en naturlig og
fin plass til et spisebord i den umiddelbare nærhet, slik at man lett kan frakt mat fra kjøkkenet. På

P-rom
115,2 m2

Største lengde
14,8 m

kjøkkenet er det også plass til et koselig frokostbord for familien, som også vil fungere supert
for å gjøre lekser om man har god belysning
over bordet.
Fra oppholdsrommet kan du gå rett ut til en
terrasse i vinkel som gir en hyggelig og lun utesone hele året.
Sportsboden ved inngangspartiet er perfekt
for den aktive familien når sykler, ski, akebrett og
utstyr for andre aktiviteter enkelt skal plasseres
eller lagres.

Største bredde
13,6 m

Antall soverom
3

Systemhus 2019–2021

Planløsning

Bod
5,4 m2

Soverom
14 m2

VF
5,1 m2

Kjøkken
11 m2

Gang 12,3 m2
Stue
37,3 m2

Bad
6,1 m2

Soverom
9,8 m2

Bad/vask
4 m2

Soverom
9,4 m2

Moderne hjem – Tiller

Bod 3 m2
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Karakter XL
systemhus.no/karakter-xl

Vår Karakter-serie er et av landets mest solgte
funkishus. Karakter XL rommer mange spennende og praktiske løsninger. Uttrykket er
moderne og i dagens formspråk, samtidig som
det er tidløst. Det er fleksibiliteten og mulighetene i huset som gjør at mange velger Karakter
XL. Blant annet kan du velge å ha flatt tak eller
pulttak. Huset passer også på ulike typer tomter.
Kjøkkenet er hjertet i dette huset. I tillegg til
en romslig spiseplass som innbyr til de gode måltider, kan rommet brukes til lekselesing og hygg-

Grunnflate BYA
138,0 m2
100

Bruksareal BRA
179,6 m2

elig samvær med familien. To tilstøtende stuer
med skyvedører gjør at du kan tilpasse bruken av
huset om det er hverdag eller fest.
Fra spisestuen kan du gå rett ut på en 30 m2
stor takterrasse hvor man kan tilbringe tid utendørs på fine dager. Nærheten til kjøkkenet gjør
det enkelt å nyte måltidene på terrassen.
Boligen har fire soverom i samme etasje. Eget
bad og garderobe tilknyttet hovedsoverommet,
er selve drømmen for mange av oss.

P-rom
162,0 m2

Største lengde
16,4 m

Huset har rikelig med bodplass integrert
i carporten, noe som passer godt for aktive familier. Her kan sportsutstyr enkelt hentes ut fra
boden når familien skal ut på fritidsaktiviteter.
Med en romslig gang og en liten walk-in garderobe får familien organisert yttertøy for alle
årstider. Her blir det ikke kø når alle skal ut av
døren samtidig.

Største bredde
11,6 m

Antall soverom
4

2. etasje

Sov
7,7 m2

Sov
9,7 m2

TV-stue
17,6 m2
Bad
5 m2

Bod
8,3 m2

Bod
2,7 m2

Gard
4,4 m2

Gang
19,4 m2

Systemhus 2019–2021

1. etasje

WC
1,7 m2

Stue/kjøkken 54,2 m2
Bad/
vask
6,6 m2
Terrasse 30,7 m2

Bod/gard
3,3 m2

Bod
3,2 m2
Sov
10,7 m2

Moderne hjem – Karakter XL

Sov
10,7 m2
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Gardena
systemhus.no/gardena

Gardena har innslag fra både moderne og tradisjonell byggestil, der de store vindusflatene gir et
moderne preg til boligen. Ønsker du et enda mer
minimalistisk ytre kan murfasade være nøkkelen.
Gardena kan også bygges med en kombinasjon
av tre- og murfasade.
Boligen har en praktisk carport ved inngangen,
og en ekstra stor gang med god plass til lagring av
ytterklær og skotøy.

Grunnflate BYA
139,0 m2
102

Bruksareal BRA
169,2 m2

I andre etasje har boligen en praktisk og koselig loftstue med store vinduer som gir godt
med lysinnslipp.
Fra loftstuen har Gardena en flott balkong
med bod og pergola for solskjerming. Det er fullt
mulig å legge tak over pergolaen om du ønsker fullstendig beskyttelse mot vær og vind. Her må du
imidlertid huske på at det du legger over må tåle
vekten av snø og nedbør.

P-rom
153,8 m2

Største lengde
12,4 m

Huset har tre soverom med god størrelse.
Hovedsoverommet er tilknyttet en egen walk-in
garderobe med videre inngang til badet.
Gardena har gode uteområder med balkong
og et stort uteområde i første etasje. Bod med
direkte tilgang både fra balkong og uteområdet
i første etasje gjør at du enkelt kan lagre sofaputer,
grill og andre hagemøbler.

Største bredde
12,4 m

Antall soverom
3

Systemhus 2019–2021

2. etasje

Sov
10,1 m2
Loftstue
15 m2

Stue 33,9 m2
Vask
5,2 m2

WC
3,9 m2

Bod
7,8 m2

Gang
10 m2

Gang
8,8 m2
Kjøkken/spisestue
30,9 m2

Sov
12,2 m2

Balkong
17,4 m2
Bod
4,1 m2

Bad
5 m2
Bod
3,5 m2

Sov
11,9 m2

Moderne hjem – Gardena

1. etasje
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Trend 3
systemhus.no/trend-3

Trend 3 er et hus som passer godt i de fleste
bomiljøer med sine enkle former og arkitektur.
Den praktiske planløsningen gjør Trend 3 til en
av våre mest bygde husmodeller over hele landet.
Stue og kjøkken er romslige og gir mange
muligheter for variert bruk for hele familien. Rett
ved kjøkkenet finner du også en stor bod, som
i tillegg til lagring av sesongklær og annet utstyr,
kan brukes til tørrbod for kjøkkenet. I stuen er det
god plass til møblering, noe som gir beboerne

Grunnflate BYA
101,0 m2
104

Bruksareal BRA
137,6 m2

mange muligheter til hverdag og til fest. Den åpne
løsningen gir et romslig inntrykk. Fra den store
stuen kan du gå rett ut på en herlig takterrasse,
perfekt i sommerhalvåret. På takterrassen er det
også en hendig bod til utemøbler, puter og grill.
I tillegg til tre soverom i første etasje, har
boligen en lys og trivelig TV-stue med store vinduer. Rommet er praktisk når noen i familien
ønsker å trekke seg litt tilbake og ha litt alenetid.
Rommet kan også brukes som lekerom, gjeste-

P-rom
128 m2

Største lengde
11,8 m

rom eller kontor. Rominndelingen er funksjonell
med soverommene trygt samlet i underetasjen.
Her har boligen også et godt bad og et separat
teknisk rom som kan benyttes som vaskerom.
Sportsboden ute i tilknytning til inngangspartiet er praktisk i hverdagen for den aktive
familien. Trend 3 er en flott familiebolig som rommer det meste.

Største bredde
10,6 m

Antall soverom
3

2. etasje

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Sov
8,7 m2

Stue
10,7 m2

Gang
12,8 m2

Stue/kjøkken
56,7 m2
VF
2,7 m2
Bod
5 m2
Vask
2,9 m2

Sov
11,1 m2

Balkong
16,8 m2

Bad
5,8 m2

Bod
5 m2
WC Gang
1,9 m2 1,7 m2
Bod
4,6 m2

Moderne hjem – Trend 3

Sov
7,9 m2
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Lyngen
systemhus.no/lyngen

Lyngen er en plasseffektiv og stilfull enebolig.
Fasaden brytes opp med vertikal og horisontal kledning, noe som skaper liv og karakter til
boligen. Fargebruk i boligen er også med å skape
spenning og markerer de ulike komponentene
i huskroppen på en flott måte.
Lyngen har en praktisk carport med en tilknyttet sportsbod i bakkant. Her kan man lagre
hageredskaper, leker til barna, sykler og andre
uterelaterte eiendeler. Det er også tørrskodd til-

Grunnflate BYA
111,0 m2
106

Bruksareal BRA
150,0 m2

gang til uteboden fra boligen, slik at man kan oppholde seg her i all slags vær.
Lyngen enebolig finnes også i flere varianter
som er tilpasset både størrelse og tomt. Det er
også en enebolig som er velegnet som rekkehus. Man kan for eksempel velge å flytte kjøkken
og stue i den øvre etasjen, om tomt og området
rundt tilsier at det er den smarteste løsningen.
Lyngen har stue og kjøkken i første etasje
som deles opp i soner av inngangspartiet og

P-rom
135,2 m2

Største lengde
13,0 m

trappen opp til andre etasje. Avstand mellom
stue og kjøkken er med på å skape en fin mulighet til å trekke seg litt bort, når man ønsker å ha
litt alenetid.
Boligen har tre gode soverom, hvorav det
ene har en egen walk-in garderobe. Det største
soverommet kan fint benyttes som TV-rom eller
kontor, i tillegg til å ha en ekstra seng til overnattingsgjester eller barn som bare bor i huset deler
av tiden.

Største bredde
8,8 m

Antall soverom
3

1. etasje

2. etasje

Sov/kontor
16,9 m2
Balkong
22,3 m2

Bod
3,8 m2
Gang
18,8 m2

Stue/kjøkken
56,7 m2

Bod
5,1 m2
Bad
4,7 m2

Bad
5,6 m2

Gard
3,8 m2
Soverom
10,2 m2

Soverom
12,5 m2

Moderne hjem – Lyngen

Tekn.
2,2 m2

VF
3,4 m2
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Bergsmo

108

Systemhus 2019–2021

Herskapelige hjem
Våre herskapelige hus har alltid vært veldig populære. Et par av våre mest solgte hus finnes i denne
huskategorien. Den herskapelige stilen inneholder gjerne pyntede fasader med søyler og arker. Vinduer og
dører er høye og store, og rommene gjennomgående romslige og luftige. Inngangspartiet er ofte majestetisk
og overbygd – en flott velkomst til familien og gjester. Husene har funksjonelle og stilfulle flater.

Herskapelige hjem

Herskapelig er en klassisk stil som alltid er like aktuell. Siden denne amerikanskinspirerte stilen gjorde sitt
inntog i Norge har husene vært populære valg blant boligkjøpere. Flere av våre herskapelige boliger har
store soverom som gir god nok plass til garderobe og lekeplass for barna. Disse elegante og storslagne
husene er perfekte for en familie som ønsker en romslig bolig. En boligdrøm for mange.

Bergsmo
side 110

Aurora

Bjørgeseter

Ekeberg

Stange

Skagen

Skagen 120

side 114

side 122

side 118

side 124

side 120

side 126
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Bergsmo
systemhus.no/bergsmo

Bergsmo er en herskapelig drømmebolig som rommer det aller meste. Huset
har en klassisk fasadeutforming der søyler, sprosser og det buede partiet i front
gir et elegant uttrykk.
Bergsmo er en stor og mektig bolig som krever sin tomt. Samtidig er huset meget innholdsrik med mange funksjonelle kvaliteter
som er med på å gjøre hverdagen enklere. Huset er utformet med tanke på at en familie skal ha gode sosiale og praktiske soner,
samtidig som man omgir seg med herskapelig luksus i store majestetiske rom.
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Herskapelige hjem – Bergsmo

Systemhus 2019–2021

1. etasje

2. etasje

Balkong 12,9 m2

Bod
3,1 m2
WC 4,7 m2

Garasje
33,9 m2

Bod 4,3 m2
Gang
9,6 m2
Bod
7,4 m2

Gard
5,7 m2

Entré
19,1 m2

Opphold
26 m2

Gard. 7 m

Bad 10,3 m2
2

Sov
18,9 m2

Stue 56,8 m2

Vask
8,2 m2

Bad
11 m2

Bod
5 m2

Den store entréen er åpen opp til andre etasje
ved trappa, som gjør at det føles luftig og stort
når du kommer inn i huset. Boligen har en privat
sone i første etasje som kan være godt egnet til
en au-pair, som generasjonsbolig eller til utleie
om man ønsker det.
Fra dobbelgarasjen kan du gå tørrskodd inn
til kjøkkenet gjennom en romslig sluse med plass
til oppheng av yttertøy og sko.

Grunnflate BYA
329,0 m2
112

Bruksareal BRA
387,2 m2

Gang
13,5 m2
Gard. 10,7 m2
Sov
15,4 m2

Kjøkken 32 m2

Bergsmo er vår husmodell med størst
kjøkken. Kjøkkenet er utformet slik at du har
svært god arbeidsplass. Her kan familien samles
til måltider i en hyggelig spisekrok med utsyn til
hagen og direkte tilgang til uteplassen. I tillegg har
huset et eget grovkjøkken eller matbod, som er
luksus i hverdagen. Vaskerommet er også plassert praktisk i nærheten av kjøkkenet.

P-rom
323,0 m2

Største lengde
32,2 m

Åpent ned

Loftstue
16,3 m2

Sov
13,9 m2
Gang
3,4 m2

Bad
6,4 m2
Sov
14,3 m2

I partiet med det store buede vinduet i front
har huset en åpen galleriløsning mellom spisestuen i første etasje og loftstue i andre etasje. Det
store vinduet gir godt med lysinnslipp, spesielt
i loftstuen. I andre etasje har boligen store soverom. Hovedsoverommet har en egen avdeling
med walk-in garderobe og husets største bad.
Vi har VR- og 360o visning av boligen på systemhus.no om du ønsker en realistisk omvisning
av huset.

Største bredde
12,5 m

Antall soverom
4
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Herskapelige hjem – Bergsmo
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Aurora
systemhus.no/aurora

Aurora er vår herskapelige bestselger. Søyler, sprosser og det buede vinduet
i front gir et majestetisk uttrykk. Aurora har flere kvaliteter som anses som
å være en drøm for mange boligkjøpere.
Aurora er den boligen som er bygd flest ganger av våre forhandlere rundt om i landet. Denne elegante stilen kom for første gang
med Systemhus fra Amerika til Norge, for mange tiår siden, og ble meget godt tatt imot av huskjøperne. Stilen er like aktuell i dag
som den gang, og hustypen har blitt tilpasset i mange varianter for å møte familiens behov og ønsker. Boligens arkitektur, med
sine særegne detaljer og harmoniske symmetri, gjør at Aurora skiller seg ut blant husene i samme herskapelige kategori.
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Herskapelige hjem – Aurora

Systemhus 2019–2021

Hovedplan

Sokkel

Bad 4,8 m2

Sov 12,8 m2

WC
2,9 m2

Bod 8 m2
Entré 24,2 m2

Gard
5,8 m2

Kjøkken
20,9 m2
Stue 18,5 m

Stue 26,3 m2

Det første som møter deg er en stor og flott entré med god plass til både
møblering og garderobe. Husets vaskerom er plassert i den umiddelbare
nærhet ved inngangen, noe som er praktisk i hverdagen. Stue, spisestue
og kjøkken er alle skjermede rom, samtidig som de er integrert i hverandre.
Disse rommene har godt med lysinnslipp, spesielt i stuen med det store
buede vinduet i front, som gir mye naturlig dagslys.
I kjøkkenet er det god plass til matlaging og lagring. Herfra har man god
kontakt med stuen, da rommene kan åpnes opp med skyvedører. Det er
også direkte utgang til en hyggelig frokostbalkong fra kjøkkenet.
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Bruksareal BRA
258,6 m2

Gang
14,4 m2

Hagestue
26,2 m2

2

Sov
11,5 m2

Balkong
9,8 m2

Grunnflate BYA
178,0 m2

Bad
4,2 m2

Bod 11,2 m2

Vask 7,3 m2
Sov
13,3 m2

Balkong
7,9 m2

Bad
7,4 m2

P-rom
226,0 m2

Bod 13,4 m2

Sov
13,3 m2

Aurora har tre store soverom, der to av dem har eget bad. Soverommene
i underetasjen samler seg rundt en hyggelig hagestue, med direkte utgang
til uteplassen. Med tre store boder har husmodellen godt med lagringsplass.
To balkonger på hver sin side av huset gjør at du får sola gjennom hele
dagen og har tilgang til uteområdet fra alle sider av huset.
Vi har VR- og 360o visning av boligen på systemhus.no om du ønsker en
realistisk omvisning av huset.

Største lengde
12,4 m

Største bredde
12,4 m

Antall soverom
4
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Bjørgeseter
systemhus.no/bjorgeseter

Bjørgeseter er et romslig hus i herskapelige stil.
Dette er en av våre mest populære eneboliger,
der husets klassiske design gjør at det passer inn
i de fleste deler av landet. I Bjørgeseter har vi lagt
vekt på et funksjonelt hjem med få, men store rom.
Huset har et kjøkken med mye benkeplass og
rom for en stor spisestue. Med skyvedører inn til
selve stuen er det god kontakt mellom rommene.
Den store stuen er formet i en vinkel, noe som gjør
det enklere å skape ulike soner som passer til en

Grunnflate BYA
145,0 m2
118

Bruksareal BRA
231,1 m2

hver anledning. En TV-plass, en leseplass og en
sofagruppe hvor du kan underholde dine gjester.
I gangen er det plassert et kombinert bad- og
vaskerom, som gjør at du har flere funksjoner sentralt plassert i boligen. Dette er med på å forenkle
de daglige gjøremålene. Her har du enkelt tilgang
til vaskerom utenfra, slik at du kan skylle av deg
skitt og smuss før du går inn i oppholdsrommene.
Samtidig har du toalettet nært de sosiale sonene .

P-rom
218,9 m2

Største lengde
14,2 m

Huset har fleksible løsninger med mulighet for
flere soverom med enkle tilpasninger. På loftet er
det tegnet inn tre store soverom, bad, loftstue og
stor walk-in garderobe. Alternativt kan du ha fire
soverom og loftstue.
Fra loftstua er det utgang til en overbygd
balkong. Her kan du nyte fine solværsdager, samtidig som det skjermer for vær og vind.

Største bredde
13,0 m

Antall soverom
3 (4)

2. etasje

Bod
5,5 m2

Sov
14,5 m2

Gard./bod
6,7 m2

Bad
8,1 m2

Bad/vask
6,8 m2

Stue
54,2 m2

Gard./sov
13,5 m2

Gang
18,7 m2
Kjøkken/spisestue
31,8 m2

Sov
14,8 m2
Loftstue
17,2 m2

Sov
17,1 m2

Balkong
10,7 m2

Herskapelige hjem – Bjørgeseter

Entré
13,3 m2
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1. etasje
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Ekeberg
systemhus.no/ekeberg

Ekeberg er et romslig hus med søyler og klassisk
utforming. Med et tidløst fasadeuttrykk og trekk
fra langt dyrere hus har dette blitt en av våre mest
populære boliger.
Ekeberg har en stor entré med god plass til
garderobeskap. En stor sportsbod med direkte
inngang fra utsiden er praktisk i en aktiv hverdag.
Det kombinerte badet og vaskerommet i første etasje er såpass stor at du får utnyttet begge

Grunnflate BYA
115,0 m2
120

Bruksareal BRA
181,5 m2

bruksområdene på en god måte. Med inngang
direkte fra entréen har du mulighet til å både
legge skitne klær og utstyr til vask, samtidig som
du selv får tatt deg en dusj.
I første etasje er det åpen kjøkken- og stueløsning med gode inndelte soner. Her er det
mulighet for å avgrense stueområdet slik at du får
et ekstra stort soverom på 16,5 m2 i boligen.

P-rom
170,3 m2

Største lengde
12,4 m

Det klassiske huset har romslige soverom og
et stort bad i andre etasje. På badet er det mulighet for skittentøyssjakt ned til vaskerommet
i første etasje.
Loftstuen i andre etasje kan fint brukes som
TV-stue eller oppholdsrom for barna i huset, og
har utgang til en trivelig luftebalkong. Overbygget på balkongen gjør at man er skjermet for vær
og vind.

Største bredde
11,1 m

Antall soverom
4 (5)

2. etasje

Bod
8,6 m2
Entré
15,3 m2

Bad/vask.
9,9 m2

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Bod
2,6 m2
Sov
14 m2

Sov
9 m2
Bad
10,1 m2

Loftstue
24,8 m2
Sov
11,9 m2

Sov
14,7m2

Balkong
7,5 m2

Herskapelige hjem – Ekeberg

Kjøkken/stue
53,6 m2
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Stange
systemhus.no/stange

Stange er et klassisk hus med markante søyler ved inngangspartiet som gir et herskapelig
uttrykk. Med alt på ett plan får du et praktisk og
romslig hus som du kan bo i livet ut. Boligen passer perfekt for familier med barn, eller der barna
har flyttet hjemmefra og du planlegger en bolig
å bli gammel i.
Det er to separate stuerom i boligen, hvor det
ene kan innredes som en forstue eller en skjermet
TV-stue. Det er god plass på kjøkkenet til å samle
familie og venner til et godt måltid. Selve kjøkken-

Grunnflate BYA
215,0 m2
122

Bruksareal BRA
153,7 m2

løsningen er litt skjermet fra resten av oppholdsrommet, noe som er praktisk blant annet når man
har middagsgjester.
Entréen i Stange har god plass til å henge
av seg klærne og ønske gjester velkommen. Her
finner man også et gjestetoalett som er praktisk
hvis man har små barn i huset som leker både
inne og ute i løpet av dagen.
Hovedsoverommet har en walk-in garderobe,
som er en drøm for mange av oss. At det er kort

P-rom
138,3 m2

Største lengde
18,4 m

vei til badet fra hovedsoverommet er en ekstra
kvalitet som du vil sette pris på.
Flere utganger til hagen gir en fin flyt mellom
inne- og uterommet. Den overbygde uteplassen
gir god skjerming mot vær og vind.
Stange kan også leveres med murfasade
som flere av våre andre husmodeller. Du kan
kombinere tradisjonell trekledning og murfasade,
slik at det helhetlige inntrykket blir akkurat som
du ønsker det. Med murfasade fremstår dette
klassiske huset svært elegant.

Største bredde
11,2 m

Antall soverom
3

Sov
12 m2

Bad
6 m2
Gang
10,9 m2

Bod
6,2 m2

Bod/Tekn.
4,9 m2

Stue
12,7 m2

Bad/vask
5 m2

Sov
10,3 m2

Gang
9 m2

Sov
7 m2

WC
1,8 m2

Stue/kjøkken
46,1 m2

Gang
10,7 m2

Herskapelige hjem – Stange

Gard
4,3 m2

Systemhus 2019–2021

Planløsning
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Skagen
systemhus.no/skagen

Skagen er en av våre mest bygde eneboliger, og
passer de fleste lommebøker og boligfelt. Det
sveitserinspirerte huset har et tidløst design som
aldri går av moten. Dette er en sjarmerende bolig
som er akkurat passe stor for en liten familie.
Boligen har en beskjeden grunnflate som passer
til en begrenset tomt.
En stor entre gir en romslig følelse når du går
inn i boligen. Et kombinert bad og vaskerom like
ved inngangspartiet gjør at du får vasket av deg,
barna eller hunden før du beveger deg videre inn

Grunnflate BYA
90,0 m2
124

Bruksareal BRA
133,0 m2

i boligen. Ved at du unngår å få skitt inn i oppholdsrommene bidrar du til å få et bedre inneklima.
Huset har et stort kjøkken med god benkeplass. I tillegg er det plass til et kjøkkenbord
som fungerer utmerket som et koselig frokostbord. Ved større middagsselskap kan du
bevege deg ut fra de doble dørene fra kjøkkenet og inn i stue- og spisestueområdet. Den
store vinkelstuen gir en flott soneinndeling med
flere møbleringsmuligheter.

P-rom
119,1 m2

Største lengde
9,4 m

Skagen har en praktisk soveromsavdeling
med romslige soverom i andre etasje. Siden alle
soverommene er plassert på loftet, får du et skille
mellom den private delen av boligen og de øvrige
oppholdsrommene i første etasje.
Gangen oppe i andre etasje er såpass romslig
at du har muligheter til å møblere her, for eksempel til TV-stue eller lesekrok. En liten luftebalkong
gjør at du får luftet sengetøy enkelt.

Største bredde
10,6 m

Antall soverom
3

2. etasje

Bad/vask.
6,1 m2
Entré
10,2 m2

Bod
5,5 m2

Systemhus 2019–2021

1. etasje

Bod
8,4 m2
Sov
11,7 m2

Bad
7,3 m2

Stue
35,9 m2
Sov
10,1 m2

Gang
19,3 m2

Sov
12 m2

Balkong
5,5 m2

Herskapelige hjem – Skagen

Kjøkken
12,4 m2

125

Skagen 120
systemhus.no/skagen120

Skagen 120 er en større variant av Skagen, og er
tilpasset skrå tomt. Også denne varianten har en
liten grunnflate og kan bygges på små tomter.
Den klassisk sveitserinspirerte boligen går
over tre etasjer og kan romme en stor familie. Inngangspartiet kan være både i sokkel og
på hovedplan.
Planløsningen på hovedplanet til Skagen 120
er lik sin mindre variant Skagen, og har dermed

Grunnflate BYA
91,0 m2
126

Bruksareal BRA
179,7 m2

alle de samme kvalitetene. I tillegg til hovedplan
og loft har denne boligen også en underetasje.
I underetasjen har huset en stor entré med
plass til både garderobeskap og møblering. Her
er det også to store soverom, der ett av dem har
inngang til en stor bod. Dette soverommet kan
du fint gjøre om til en kjellerstue kombinert med
gjesterom. I denne etasjen er det også et stort
bad med mulighet for både dusj og badekar.

P-rom
163,7 m2

Største lengde
11,8 m

På loftet er det plassert et romslig soverom og
en loftstue på hver sin side. Loftstuen kan gi like
mye glede i hverdagen for de voksne som for de
yngre. Rommet er det perfekte TV-rommet, og
passer utmerket for barn som har blitt litt eldre
og som ønsker privatliv. Om du ønsker flere
soverom i boligen kan du gjøre om loftstuen til et
ekstra soverom.

Største bredde
8,8 m

Antall soverom
3 (4)

Hovedetasje

Bad
10,1 m2

Bod
10,4 m2

Sov
13,9 m2

Entré
18,6 m2

Sov
14 m2

Loft

Entré
10 m2

Bad/vask.
7,4 m2

Bod
5,6 m2

WC
3,2 m2
Loftstue
13,4 m2

Stue
36 m2

Kjøkken
12,6 m2

Gang
15,7 m2

Sov
13,4 m2

Balkong
5,4 m2

Herskapelige hjem – Skagen 120

Underetasje
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Bjørkeng

128
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Tradisjonsrike hjem
Byggestilen i det norske landskapet har utviklet seg gjennom mange år, fra enkle langhus til dagens hus. Tradisjonsrike
norske hjem er hyggelige og funksjonelle, og legger vekt på gode sosiale rom for familien. Listverket, panel, kledning og andre
detaljer med røtter tradisjonell norsk byggestil smelter sammen til det kjente og kjære som passer våre byer og landskap.

Tradisjonsrike hjem

De tradisjonelle hjemmene er populære hus. Noen av våre husmodeller i denne serien er solgt gjennom mange
år og er stadig like attraktive blant våre kunder. Det klassiske uttrykket, kombinert med god byggekvalitet
og gjennomtenkte flater, gir husene en uforandret posisjon i markedet. Våre tradisjonsrike hjem kommer
i store og mindre varianter, og gir rom for gode tilpasninger etter dine egne ønsker og behov.

Sande

side 130

MiljØko 104
side 136

Bjørkeng

MiljØko 81

Furuli

Rykkin

side 134

side 138

side 136

side 139

129

Sande
systemhus.no/sande

Sande er et spennende hus som mange har falt for siden det ble lansert.
Det er en romslig bolig med elementer hentet både fra det moderne og det
tradisjonsrike. Sande ble utviklet i tett samarbeid med våre forhandlere og har
dermed gode kvaliteter som boligkjøpere etterspør.
Sande er en av våre absolutt mest populære hustyper. Arkitekten har kombinert det klassiske og det moderne ved bruk av store
glassflater og åpne løsninger. De mange store vindusflatene slipper inn godt med lys i boligen, noe som er viktig for inneklimaet og
bomiljøet. Arken med vinduer som går helt fra tak og ned til bakken er med på å skape dettes husets særpreg.

130

131

Tradisjonsrike hjem – Sande

Systemhus 2019–2021

1. etasje

2. etasje

Bod
5,6 m2

Bod
11,7 m2
Sov
13,5 m2

Bad
8 m2

Gang
19,9 m2

Bad/vask
6,5 m2

Gang
11,5 m2

Stue
37 m2
Sov
13,3 m2

Sov
13,3 m2

Kjøkken
19,7 m2

Mye lys strømmer inn i huset, som gir en sterk opplevelse av nærhet til verden utenfor. Skyvedør fra stua og ut i terrenget skaper en god kontakt til
naturen og utelivet. På varme dager er den enkle tilgangen til uterommet en
fantastisk god kvalitet, og på kaldere dager er det triveligere å sitte bak de
store vinduene å skue ut på vær og vind.
Sande har et stort og praktisk kjøkken. Her er det god plass til matlaging
og lagring. Det romslige kjøkkenet har også en fantastisk spiseplass der
man kan sitte og nyte maten med flott utsikt. Det gode dagslysinnslippet
gjør at det også er en perfekt plass for barna å gjøre lekser, eller å holde på
med en hobby som krever godt lys.
Det er også god plass i stuerommet. Her kan man fint dele opp stuen i to
soner til ulike anledninger, for eksempel en TV-stue og en lesekrok. Det er

Grunnflate BYA
122,0 m2
132

Bruksareal BRA
188,9 m2

P-rom
178,8 m2

Loftstue
19,8 m2

Sov
13,5 m2

også plass til å plassere en stor spisestue her, og fremdeles være i nærheten
av kjøkkenet.
I andre etasje ligger tre soverom som har lik størrelse. De gode rommene gjør det enklere for de som ønsker det å trekke seg tilbake. Her kan hele
familien ha sine soverom, eller så kan foreldrene velge å bruke soverommet
i første etasje med eget nærliggende bad.
Loftstuen i boligen har et fantastisk takvindu. Dette oppholdsrommet
er perfekt for barn i familien som ønsker litt privatliv, alene eller sammen
med venner. Det kan også fungere godt som et hjemmekontor, da de store
vinduene slipper inn godt med arbeidslys i løpet av dagen.
Vi har VR- og 360o visning av boligen på systemhus.no om du ønsker en
realistisk omvisning av huset.

Største lengde
13,6 m

Største bredde
10,0 m

Antall soverom
4

133

Tradisjonsrike hjem – Sande

Systemhus 2019–2021

Bjørkeng
systemhus.no/bjorkeng

Bjørkeng er et koselige og tradisjonelt hus. Dette er en akkurat passelig stor
bolig for de aller fleste. I stuen er det høyt under taket og skrå himling som gir
større romfølelse. Flere store vinduer i stuepartiet gir godt med lysinnslipp.
Fra hallen er det doble dører ut mot hagen. Uteområdet ligger i en lun
krok som skjermer for både vær og vind. Boligen har et gangparti som skiller
kjøkken og spisestue fra stuen. Den er såpass stor at du har flere møble-

Grunnflate BYA
143,0 m2
134

Bruksareal BRA
183,3 m2

P-rom
173,5 m2

ringsmuligheter her. Kjøkkenet er svært romslig med god plass til en stor
spisestue, og vil bli et naturlig samlingssted for familien.
I husets vindfang er det plassert et lite gjestetoalett med praktisk tilgang fra både stue og kjøkken. Med fire soverom og en hyggelig loftstue, er
dette en innholdsrik familiebolig.

Største lengde
16,6 m

Største bredde
11,2 m

Antall soverom
4

2. etasje

WC
1,8 m2

Sov
10,1 m2

VF
3,8 m2
Kjøkken
39,5 m2

Bod
2,7 m2

Gang
10,4 m2

Vask
6,3 m2
Sov
12,5 m2

Gang
3,7 m2

Bad
4,9 m2

Sov
11,2 m2

Sov
10 m2

Loftstue
16,1m2

Bad
7,1 m2

Bod/tek
7 m2

Tradisjonsrike hjem – Bjørkeng

Stue
32,1 m2
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1. etasje
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MiljØko 81 og 104
systemhus.no/miljoko

MiljØko er et klassisk hus basert på tradisjonell
byggestil. Det er en kostnadseffektiv og funksjonell bolig, med godt utnyttet plass og tidløs
arkitektur. Grunnflaten er relativt liten og krever
dermed ikke en stor tomt.
Dette er et perfekt hus for førstegangsetablerere, både i størrelse og pris. Arkitekturen
til MiljØko vil alltid være attraktiv med tanke på

MiljØko 81
MiljØko 104
136

Grunnflate BYA
100,0 m2
100,0 m2

videresalg om man ønsker en større bolig på et
senere tidspunkt.
Boligen har gode oppholdsrom og mulighet
for flere ulike løsninger. Fra stue og kjøkken er
det utgang til enten hage eller terrasse, slik at du
kan nyte sola eller maten på en varm dag. Sportsboden ved inngangen er både praktisk og skaper
en trivelig vinkel på boligen.

Bruksareal BRA
82,3 m2
121,1 m2

P-rom
73,8 m2
108,6 m2

Du kan få MiljØko med og uten loft, og de to variantene har litt forskjellig innhold. MiljØko 104
har en større stue enn MiljØko 81, da det ekstra
soverommet i første etasje flyttes til loftetasjen.
I tillegg har den større varianten mer bodplass, en
loftstue og et ekstra soverom. Loftstuen kan fint
brukes som TV-stue eller lekerom for barna. På
loftet har vi satt inn flere takvindu som gir godt
med lysinnslipp i rommene.

Største lengde
11,2 m
11,2 m

Største bredde
9,8 m
9,8 m

Antall soverom
2
3

Stue
20,7 m2

MiljØko 104 - 1. etasje

Sov
7 m2

Sov
12,3 m2

MiljØko 104 - 2. etasje

Stue
31,1 m2

Gard.
Sov
11,4 m2

Kjøkken
12,9 m2

Bod
3,5 m2

Gang
9,9 m2

Bad/vask.
7,8 m2

Bod
5 m2

Kjøkken
12,9 m2

Gang
9 m2

Bad/vask.
5,6 m2

Sov
8,9 m2

Bod
4,1 m2
Gang
9,1 m2

Loftstue
10,3 m2

Bad
7,3 m2
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MiljØko 81

Sov
9,6 m2

Bod
3 m2
Bod
5 m2

Miljøko 104

Tradisjonsrike hjem – MiljØko 81 og 104

Miljøko 81

137

Furuli

Tradisjonsrike hjem – Furuli

systemhus.no/furuli

1. etasje
Furuli er et klassisk hus med et tidløst design.
Denne funksjonelle boligen er bygd i stort antall
over mange år. Den har en stor stue med flere
soner, som gir mange muligheter for møblering.
Boligen har et stort kjøkken med god spiseplass.
Du har praktisk tilgang til vaskerommet fra utsiden, som gjør at du får vasket av deg før du beveger deg videre inn i boligen. Soveromsavdelingen
i andre etasje gir et fint skille mellom den private
sonen og den sosiale sonen i huset.
Sportsbod på minimum fem m2 må plasseres
frittstående eller integreres som del av garasje
på Furuli.

Grunnflate BYA
102,0 m2
138

Bruksareal BRA
153,5 m2

2. etasje

Bod
1,9 m2

Bad
3,8 m2

Vask
3,9 m2

Gang
12,2 m2

Stue
41,8 m2

P-rom
147,9 m2

Kjøkken
20,7 m2

Bod
3,7 m2

Sov
9,4 m2

Sov
10,7 m2

Gang
10,5 m2

Bad
6,2m2

Sov
11,7 m2
Loftstue
13,8 m2

Største lengde
11,2 m

Største bredde
8,8 m

Antall soverom
3

Systemhus 2019–2021

Rykkin

Tradisjonsrike hjem – Rykkin

systemhus.no/rykkin

Planløsning

Gang
6,1 m2

WC
2,2 m2

Stue/kjøkken
55,6 m2

Rykkin er et vinkelhus på ett plan,
der utformingen på taket er med på
å gjøre boligen spennende. Vinkelen på huset skiller den private delen
og oppholdsrommene i boligen på
en fin måte. Rykkin har en praktisk
sportsbod med egen ytterdør og
gjennomgang til gangen. Du kan
velge å benytte dette som et kombinert vaskerom, ettersom det er
våtrom på begge sider av rommet.
Stuen har store panoramavinduer

Grunnflate BYA
189,0 m2

mot uteplassen som skaper en
nærhet til uteområdet. Den delvis
overbygde uteplassen i vinkelen
skjermer for vær og vind. Skrå himling og høyt tak i stuen gir en større
romfølelse. Boligen har et praktisk
gjestetoalett i gangen, som også er
nært tilknyttet stueområdet.
Rykkin har store gangarealer
som man lett kan møblere til ulike
funksjonelle soner, som for eksempel TV- og lesekrok.

Bruksareal BRA
157,5 m2

P-rom
149,9 m2

Sov
14,5 m2

Gang
17,8 m2

Bad
5,8 m2
Bod
7,6 m2

Gang
12,7 m2

Bad/vask
6,6 m2

Sov
12,1 m2
Sov
9,7 m2

Største lengde
16,0 m

Største bredde
16,0 m

Antall soverom
3
139

Karakter 5s
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Tomannsboliger
Mange vurderer å bygge en tomannsbolig sammen med noen i familien, et vennepar eller for å selge og bidra til
å finansiere deler av egne byggekostnader. Kostnadene ved å anskaffe seg en tomt vil fordeles på to enheter,
og man sparer på å dele flere av kostnadene med selve byggeprosessen, grunnarbeider og materialer.

Tomannsboliger

Hvis man skal bygge sammen med andre, bør man tenke godt gjennom hvem man ønsker å bygge sammen med.
Husk at man har mye delt ansvar i en slik samordning. Det kan være hage, oppkjørsel, snømåking, og etter hvert
også vedlikehold. Likevel kan det å bygge en tomannsbolig være en meget fornuftig løsning for flere som bygger for
første gang. Systemhus har flere tomannsboliger i sitt sortiment, også utover de som presenteres i katalogen. Avtal
et møte med din lokale forhandler for å diskutere gode løsninger for å sette opp en to- eller flermannsbolig.

Furnes

Karakter 5s

Lyngen

Kistrand

side 142

side 145

side 144

side 145
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Furnes
systemhus.no/furnes

Tomannsboligen Furnes er moderne og stilfull.
Boligen har stramme linjer og en fasade som
brytes opp i vertikale og horisontale kledninger
for å skape liv og spenning i uttrykket. Ved bruk
av kontrastfarger i fasaden fremheves viktige
funksjoner i huset. Inngangspartiet er tydelig og
ønsker beboere og gjester velkommen. Det er
også overbygd, slik at man er skjermet for været.
Boligen har en carport til hver boenhet. Plassert over carporten er en stor terrasse der man
kan nyte fine soldager. I bakenden av carporten

Grunnflate BYA
228,0 m2
142

Bruksareal BRA
275,3 m2

er det en praktisk utebod hvor hageredskaper,
sykler, sportsutstyr og annet kan lagres.
På fremsiden av huset er det en smalere
balkong hvor man kan trekke seg bort for å nyte
kaffen og lese en bok, eller bare sitte i solveggen.
Fra oppholdsrommet i første etasje er det også
enkel tilgang ut til hagen. Her kan man plassere
en koselig spiseplass med umiddelbar nærhet
til kjøkkenet.
Boenhetene i denne tomannsboligen har
hele fire soverom og er veldig arealeffektiv. I til-

P-rom
264,3 m2

Største lengde
22,0 m

legg til tre soverom oppe, er det en flott TV-stue
med direkte utgang til terrassen. Dette rommet
er et perfekt sted for barna i familien å boltre seg.
En ekstra oppholdssone i huset gir muligheten for
litt alenetid, noe som er viktig for både barn og
voksne i en travel hverdag.
Furnes er en meget innholdsrik og stilfull
tomannsbolig som kan romme både små og
store familier.

Største bredde
12,2 m

Antall soverom
4
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2. etasje

Bad
5,6 m2

Sov
12,3 m2

Bad
5,7m2

Gang
12,2 m2

Sov
10,6 m2

Bod/vask
5,8 m2

Bod
5,5 m2

Stue/kjøkken
31,2 m2

Terrasse
25,5 m2

Sov
9,4m2

TV-stue
19 m2
Sov
10,3 m2
Terrasse
8,7 m2

Tomannsboliger – Furnes

1. etasje
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Karakter 5s

Tomannsboliger – Karakter 5s

systemhus.no/karakter5s

1. etasje
Karakter 5s er en moderne horisontaldelt
tomannsbolig. Boligens design minner om en
enebolig, og den er dermed enkel å plassere
i nabolag rundt om i landet. Bruk av firkantede
vinduer i ulik størrelse gir et stramt og spennende
uttrykk. Hver enhet har egne uteplasser. Fra første etasje har man utgang til terrasse eller hage,
og de som bor i andre etasje har egen balkong.
Enheten i første etasje har et soverom med egen
stor walk-in garderobe, mens det er tegnet inn to
soverom til de som bor i andre etasje. Tomannsboligen kan tilpasses og bygges som enebolig, og
gjerne som en enebolig med utleie.

Grunnflate BYA
110,0 m2
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Bruksareal BRA
80,9 m2

2. etasje

Sov
12 m2

Gard
7,1 m2

Sov
11,9 m2

Bad/
vask
6,8 m2

VF
3 m2
Bod
5 m2

Sov
7,2 m2

Bad/
vask
6,8 m2

VF 3 m2

Bod 3,1 m

2

Bod
5 m2

Bod 3,1 m2
Stue/kjøkken
32,5 m2

Stue/kjøkken
32,4 m2
Balkong
7,2 m2

P-rom
72,8 m2

Største lengde
11,8 m

Største bredde
9,7 m

Antall soverom
2
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Lyngen
systemhus.no/lyngen

Grunnflate BYA
111,0 m2

Bruksareal BRA
150,0 m2

P-rom
135,2 m2

Største lengde
13,0 m

Største bredde
8,8 m

Antall soverom
3

Kistrand

Tomannsboliger – Lyngen & Kistrand

Lyngen er en plasseffektiv, moderne og tilpasningsdyktig bolig.
Lyngen kan leveres i flere varianter, alt fra enebolig til flere boliger i rekke. Effektivitet og fleksibilitet i bygningskropp gir rom
for variasjon og uttrykk i fasade. Boligene kan med enkle grep
endres etter behov. Man kan bygge Lyngen med oppholdsrom
oppe eller nede, med inngang oppe eller inngang nede. Det er
også mulig å bygge Lyngen i skrå tomt. Les mer om planløsningen under Lyngen enebolig lengre frem i katalogen.

systemhus.no/kistrand

Kistrand er en moderne vertikaldelt tomannsbolig som består
av to identiske enheter. Dette er en svært praktisk bolig med
fleksible løsninger. Du kan velge å ha soverom på hovedplan,
eller fjerne det for å få en større og gjennomlyst stue. Kjøkkenet
kan integreres i stuen, eller det kan bytte plass med soverommet. Du kan også velge å ha tre soverom i andre etasje, eller to
soverom og loftstue. Du kan se planløsningen til Kistrand på vår
nettside, eller forhøre deg med lokal forhandler.

Grunnflate BYA
158,0 m2

Bruksareal BRA
119,9 m2

P-rom
109,7 m2

Største lengde
7,5 m

Største bredde
11,2 m

Antall soverom
3
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Fedje
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hjemmets hjerte
Ett rom. Mange aktiviteter. Det moderne kjøkken er hjemmets kraftsenter, energiverk
og ladestasjon. En arena for aktivitet, samvær, omsorg og påfyll for liten og stor. Et
kjøkken som skal dekke alle behovene i en moderne familie, er et produkt av godt
håndverk, avansert teknologi og funksjonell design. Slik som Sigdal, produsert for det
norske folk siden 1950.

WWW.SIGDAL.COM
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Weber Vent iGuard

Et komplett fasadesystem for norsk klima

Weber VentiGuard er et rasjonelt fasadesystem, som gir fasaden et
moderne utrykk.
Weber lever et gjennomprøvde, vakre og vedlikeholdsvennlige
fasadesystemer.
Weber VentiGuard og VentiGuard Extreme, gir en varig og sikker
beskyttelse i all slags vær.

weber-norge.no
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Bygge hus?

FÅ DET
BEST
MULIG
Når vi lager byggisolasjon skal den ha den
beste isolasjonseffekten. Vi skal gi deg som
bygger det beste utgangspunktet for å lage det
mest komfortable og energieffektive hjemmet.

ISOLERER
BEST
GLAVA® Proff 34 har en isolasjonseffekt som er hele 9 prosent bedre
enn det som ellers er vanlig standard
i markedet (A37).

glava.no
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Vi gir deg mer fritid!

Natre Selvrensende

Lei av å vaske vinduer? Med natre Selvrensende vil nedbør og
solens UV-stråler vaske glassene rene uten ytterligere hjelp.
Uteblir regnet kan du bare spyle vinduene med hageslangen

Solvarmedempende

Antidugg

Sikkerhet

Støydempende

Helt trygt. Helt enkelt.
www.natre.no
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Dekor

Brannhemmende
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Hjem til frisk luft
Nytt intelligent betjeningspanel
for Villavent SAVE
Ventilasjonsaggregatet sirkulerer frisk luft i boligen, og kan kalles «hjertet» i
ventilasjonssystemet. Automatikken er «hjernen» som styrer det hele.
Fra vårt nye betjeningspanel, SAVE Touch, har du full kontroll over ditt system. Her
kan du enkelt endre innstillinger, og oppkopling via egen app muliggjør styring fra
nettbrett eller smart-telefon.
Våre SAVE-modeller er de aller første boligaggregatene på markedet som er
Eurovent-sertifiserte.
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Plass til mer
Garderobe / kontor / bod

Foto: Sturla Bakken. Stylist: Susanne Swegen

Se mer på
stryntrappa.no

↑ Bod

↑ Garderobe

↑ Kontor

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.

→ stryntrappa.no
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SLIK SKAPER DU ET FLOTT INNGANGSPARTI
Ytterdøren er mer enn bare en inngang til huset. Den er en fortelling om menneskene som bor der. Ved bruk av
farge og annerledes design, kan døren uttrykke både personlig stil og gi huset en sterk karakter.
Se alle de ulike modellene på swedoor.no
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HVORFOR BRUKE
TID OG ENERGI PÅ
Å OVERFLATEBEHANDLE
DIN NYE KLEDNING,
NÅR VI KAN GJØRE DET
FOR DEG?
FABRIKKMALT HEFTIG KLEDNING FRA MOELVEN
er overﬂatebehandlet med Jotuns beste produkter,
under helt optimale forhold innendørs i fabrikk.
Det gir deg det beste utgangspunktet for en
kledning med pent utseende og lang levetid.

Les mer: moelven.no/maltkledning
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Reguler solvarmen
slik det passer deg!
Med utvendig solskjerming fra NorDan
stenger du solen ute og slipper dagslyset
inn. NorDan Screens stopper opptil 90% av
solvarmen. Screenen blir en integrert del av
boligen uten å ødelegge byggets estetikk.
Nysgjerrig? Ta kontakt med din
Systemhusforhandler eller direkte
med NorDan på nordan.no

MARKEDETS BESTE GARANTIER PÅ VINDUER OG DØRER,
LES MER PÅ NORDAN.NO

MER ENN EN VAKKER OVERFLATE

For Kährs er det viktig med både følelser, utseende og styrke.

EIK NOUVEAU RICH

ECOLA
DIC
BE
OR

L

N

Finn ditt gulv på: www.kahrs.com
3029 0012

Kährs Norge AS
Telefon: 23 22 67 00
E.post: info.norge@kahrs.com
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Tove Langøy er markedskoordinator i BerryAlloc
og har nylig flyttet inn i ny leilighet. Hun valgte
høytrykkslaminat til gulvene i den nye leiligheten:
– Valget var enkelt! Jeg ønsket et litt rolig design,
men samtidig ville jeg ha noe trendy. Derfor gikk
jeg for Magnificent Mile fra Grand Avenue-serien.

ENKELT VEDLIKEHOLD
OG «EASY LIVING»
Holdbart, slitesterkt og lekkert
Høytrykkslaminat er perfekt for familier med barn
eller kjæledyr. Det slitesterke gulvet gjør også
rengjøringen enkel, forteller Tove.
– Med unntak av badet valgte jeg å bruke samme
dekor i hele leiligheten. Det gir et helhetlig inntrykk
og en åpen følelse som jeg er veldig fornøyd med.
– Interiørmessig valgte jeg farger etter at gulvet var
lagt. Blått er en rolig og balansert farge som jeg har
brukt mye i forskjellige nyanser – både på gardiner,
tepper og puter. Mitt motto er «Enkelt vedlikehold
og easy living»!

• Slitesterkt og holdbart
• Problemfri montering
• Livstidsgaranti
– Valget var enkelt!
Jeg ønsket et litt rolig
design, men samtidig
ville jeg ha noe trendy.

HUSK! Matchende sokler og t-lister // Startkit med avstandsklosser og slagkloss // Vaskemiddel som er spesielt tilpasset gulvet

Når du velger hus, velger du også innemiljø
Balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon gir deg filtrert og temperert tilluft i alle
rom, mens den fuktige og forurensede luften trekkes ut. Våre
ventilasjonsanlegg er stillegående, gjenvinner opp til 85% av varmen
i inneluften og har moderne styring. Dette gir deg høy komfort,
energisparing og trygghet for et sunt inneklima.
Inneklimasentral EcoNordic
EcoNordic er en inneklimasentral med integrert ventilasjon, varme
og tappevann. Den sikrer det beste inneklimaet, varme i boligen
og gir rikelig med tappevann på en svært energieﬀektiv måte.
Med EcoNordic blir hele 2 av 3 dusjer gratis.
Ved å laste ned appen FlexitGo kan du enkelt regulere ditt
ventilasjonsaggregat.
Se vår hjemmeside eller kontakt oss for mer informasjon.

www.ﬂexit.no
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Fibo | Veggpanel

Velg en smart
baderomsvegg!
Med Fibo veggpanel kan du velge mellom flere hundre
panel-varianter som tar opp i seg det beste fra moderne
Skandinavisk design. Veggpanelene er mindre utsatt for
misfarging og rengjøres enkelt med vanlig vaskemiddel.

Se hele sortimentet på fibo.no

Teknikk, kunnskap og engasjement gir kvalitet
I dag fi
nnes det et stort utvalg av ferdigbehandlede, vakre
finnes
trepaneler og tregulv, som løfter hvilket som helst rom
til nye og tidsriktige høyder. Paneler og gulv med farge,
struktur eller fl
øyelsaktig glatt. Brede bredder og smalere
fløyelsaktig
bredder. Paneler og gulv som passer overalt og hvem som
helst.
Vi bruker skogens hele utvalg av tresorter for å tilby
valgmuligheter og gi lysten til å skape.
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Det er moderne, smart og økonomisk å velge tradisjonelle
og solide trematerialer.
SSödra
Wood
leverandør
tre,
som
skaper
miljøer
å trives
erer
leverandør
avav
tre,
som
skaper
miljøer
å trives
i og nytes. Våre massive tregulv og paneler er holdbare
i generasjoner og de blir bare vakrere med årenes
patina. Perfekt tilpassede lister fi
nnes i vårt brede
finnes
listverkssortiment.
www.sodra.com / www.sodrainterior.no

www.swood.no

www.fores
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Nordpeis er størst
på et ikonisk norsk
møbel; peisen.
Med glødende
interesse for detaljer,
kvalitet og innovasjon
er vi med på å skape
signaturen til norsk
design.
Nordpeis – design
som varmer

nordpeis.no

INSPIRASJON TIL DITT HJEM
Panelbord Rustikk og Panelbord Skygge fra Huntonit
er regnet som verdens reneste. Er anbefalt av NorgesAstma og Allergiforbund og innehar også
Inneklimamerket. Finnes i mange farger.

Ønsker du ikke jobben med å male eller tapetsere,
er Walls4You ferdigtapetserte veggplater løsningen.
Finnes i mange dekorer og farger.

Golden square

Panelbord Hovden

Wooden stripe

Panelbord Lindesnes

Valentine

Panelbord Saltdal

stia.no

“Kun det
beste er
bra nok”
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Norges ledende leverandør av gulv og plateprodukter til byggevarehandelen.

GI DEG SELV MER

FRITID

Les mer om tilvalg på www.lyssand.com
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Vinduene dine krever normalt både vask og vedlikehold for å holde seg fine år etter år.
Investerer du i selvvaskende glass gjør vinduene mye av vaskejobben selv ved hjelp av sol
og regn. Velger du i tillegg å kle vinduene med aluminium, vil vinduet få en glatt og stilren
overflate som er ekstra godt rustet for vær og vind, uten behov for utvendig vedlikehold.
Snakk med Systemhus om tilvalg og funksjonsglass.
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Premium tak til norske hjem

NYTT
DESIGN

Metrotile Prestige ACO Takpanner
Med Metrotile Prestige ACO tilbyr Mataki det ypperste av
kvalitet og finish innen ståltak. Den patenterte løsningen
gir unik lyddemping og holdbarhet. Takpannen har nå
skarpere profiler, slettere overflate og dypere farge enn
noensinne. Dette produktet er for deg som vil ha premium
kvalitet på taket.
Les mer på www.mataki.no

INVESTER I FRITID
med MøreRoyal®
kledning og terrasse
www.talgo.no

RB.10 Brun

RO.0 Natur

RY.20 Oker

RG.25 Grå RS.25 Setersvart
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SORT

STEINGRÅ

ANTRASITT

Powertekk
Plano
Rett og slett moderne

Isola Powertekk Plano er et
vakkert, sterkt og sikkert tak.
Takpannene har kjerne av stål og
skrus fast. Dette gir et stormsikkert
tak under alle værforhold.
Leveres med komplett spesialtilpasset tilbehør i samme farge
som takplatene.
Bygg bedre, enklere
TG 2265

Noen valg er enklere enn andre
Ett av dem er å velge riktig isolasjon når du skal kjøpe nytt hus. ROCKWOOL
isolasjon gir deg et energieffektivt hus med god støydemping, høy bokomfort, lave
fyringsutgifter og ekstra brannsikkerhet. I tillegg er steinull et naturlig og miljøvennlig
produkt som beholder sine egenskaper gjennom hele husets levetid.
Gå inn på www.rockwool.no for mer informasjon.

Komfort
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Isoler hjemmet med
markedets mest
naturlige isolasjon
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Er du
opptatt
av et sunt
inneklima?

FORNYBART RÅMATERIALE

Tre er en naturlig råvare, reduserer CO2
utslipp og binder karbon
REDUSERER KONDENS

UTEN KLØE OG UBEHAG

RWEGIA

Naturlig trefiber vil ikke plage
deg eller huden din

N

NO

Opptar, videretransporterer og avgir fukt ut
av vegg og tak

ISOLERING UTEN
KLØE OG UBEHAG

MADE

LYDDEMPENDE

Mer masse (kg) per m3, som absorberer
og demper lyd
www

hunton.no
#huntonfiber
huntonfibernorge

OPPHENG I GIPSPLATER?
LADURA PREMIUM
LØSER PROBLEMET!
- skrufast og støtsikker gipsplate som
gir slette vegger OG mulighet for oppheng
av tv og bilder
- i en og samme plate!
le
enk g
e
m
go
Sam terin dling !
n
mo behan d gips
r
r
ette standa
som

Les og lær mer på
www.bmc-norge.no

- en sikker samarbeidspartner siden 1987
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