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VaRIg, side 18-27
Moderne arkitektur, der deler av tradisjonell byggeskikk fremdeles er med. takutstikk, 
utvendig omramming og standard taktekking representerer det tradisjonelle, mens 
store vindusflater og moderne design gir hyttene et tidsriktig uttrykk. 
I likhet med «trend» passer også disse modellene like godt ved sjøen som på fjellet.

tReND, side 8-17
Vår nyeste hytteserie er utviklet i samarbeid med Selberg arkitekter i trondheim. Her har 
vi tatt utgangspunkt i norsk seterkultur, men rene linjer, minimalistisk stil, store vindusflater 
og utpreget bruk av royalimpregnert kledning gir disse hyttene et trendy uttrykk. 
Passer like godt ved sjøen som på fjellet.

aRV, side 28-41
Rotnorsk hytteglede. Dette er våre tradisjonelle hytter, som har begeistret hytteeiere 
i mange generasjoner. Her har vi vært tro mot tradisjonell norsk hyttekultur, men tilpasset 
både utforming og visuelle detaljer til dagens standard. 

katalogINNHolD

DRøMMeHytta
Sande Hus og Hytter aS har lange tradisjoner i det norske hyttemarkedet, og har siden oppstarten i 1956  vært opptatt 
av å levere kvalitetsprodukter til hyttekunder over hele landet. gjennom de siste 50 årene har hyttelivet fått en stadig
sterkere forankring i dagliglivet til folk flest, og det å tilbringe tid på hytta er ofte ensbetydende med trivsel, aktivitet 
og livsglede. Mange har også behov for å kunne jobbe litt mens de er på hytta, og trenger derfor praktiske og 
tekniske fasiliteter som gjør det mulig.

gjennom mange år som hytteprodusent har vi hos Sande opparbeidet oss god kompetanse på løsninger som kundene 
blir fornøyd med. alle våre hytter er utviklet og designet her hos oss, og noen av de nyere modellene er utarbeidet i sam-
arbeid med det velrennomerte arkitektfirmaet Selberg arkitekter i trondheim. Vi tilbyr et utvalg modeller som  alle kan 
tilpasses dine behov og ønsker. Drømmer du om en helt egen hyttemodell er vi også behjelpelige med å designe denne. 

I denne katalogen finner du våre hyttemodeller, delt inn i tre 
ulike kategorier. ønsker du tilpasninger på noen av modellene 
lover vi å strekke oss langt for at det ferdige resultatet skal bli 
så tett opptil din hyttedrøm som overhodet mulig.

- DeSIgNet foR DIN tRIVSel -

Vi gjør oppmerksom på at bilder i katalogen kan være av kundetilpassede modeller.



Designet for din trivsel
goDe RåD På VeIeN
å bygge hytte er noe mange drømmer om, og for de fleste er dette en investering for livet. Det er derfor 
viktig å tenke seg godt om i denne prosessen, slik at man sitter igjen med løsninger som fungerer godt både i 
dag og i framtida. Under har vi satt opp noen enkle tips som kan være til hjelp for dere når det gjelder valg av 
tomt og hytte.

Valg av tomt:
•	 første vurdering er naturlig nok hvilket budsjett man har til rådighet. 
•	 Vår erfaring er at mange kunder er opptatt av tomter med god utsikt, forståelig nok! Men man skal huske 

at ved en god utsiktstomt så stiger prisen, samt at værforholdene blir en god del tøffere.
•	 Vår erfaring er at de aller fleste over tid etablerer et personlig forhold til tomta man bygger på, og derfor 

vil ofte det viktigste kriteriet være at man liker seg i området. en mangeårig hytteeier vil som regel hevde 
at han har den beste tomta, uavhengig av om den ligger høyt oppe med panoramautsikt eller lenger nede 
på et lunt område.

•	 Nærhet til aktiviteter man liker å holde på med er viktig, det være seg alpinanlegg, skiløyper, sykkelstier 
eller merkede turløyper. Som regel er jo gode turmuligheter noe de fleste setter svært høyt.

•	 avstand hjemmefra og tilkomst om vinteren er også noe man må vurdere, og det viser seg ofte at hytta blir 
atskillig mer brukt hvis den ligger lett tilgjengelig.

Valg av hytte:
•	 tenk over hvilken standard du ønsker på hytta, både når det gjelder tekniske og praktiske løsninger.
•	 antall soveplasser er bestandig et tema. Det er kostbart å ha 2-3 ekstra soverom som blir brukt kun noen 

helger i året. Da kan man heller vurdere alternative løsninger med sovesofa eller hems.
•	 Hyttas uttrykk er en smakssak, og ofte har man en viss formening hvilken retning man ønsker. 
 trend, Varig og arv er de tre hovedkategoriene vi tilbyr, og det er også gode muligheter for    
 kombinasjoner av disse.

Hos Sande Hus og Hytter ønsker vi å delta i prosessen, helt fra valg av tomt til hytta står 
ferdig. Hos oss får dere mulighet til å forme drømmehytta etter egne ønsker,
samtidig som vi bidrar med konstruktive innspill. Vi har mange års erfaring som 
hytteleverandør, og hjelper deg gjerne med små og store spørsmål som duk-
ker opp underveis!

Stian Sandhaugen, salgsleder Sande Hus og Hytter aS



VI tRIVeS På Hytta

«Vi valgte en egenutviklet modell som Sande produserte 
og prosjekterte for oss. Hele prosessen fra første kontakt 
til ferdig hytte ble godt ivaretatt av Sande Hus og Hytter. 
Vi fikk fortløpende oppdateringer på telefon, e-post og 
gjennom bilder. Inntrykket er at Sande var «hands on» 
under hele prosessen. å komme på hytta fredag kveld 
og bare kunne slappe av fordi alt fungerer, det er en 
god følelse.»

Helle Kristoffersen og Mads Svean Pedersen
- egenutviklet hyttemodell oppført i 2019

«Vi valgte hyttemodellen Skogly fordi den var arealeffektiv, 
med fem soverom og god plass til alle i familien. Den har 
også et moderne preg med store vinduer, og hele hytta er 
laget av vedlikeholdsvennlig royal trevirke. Prosessen fra 
kontraktsinngåelse til hytta sto ferdig har gått overrask-
ende knirkefritt. Vi har jo hatt mange spørsmål underveis, 
og har hele tiden fått rask og god hjelp fra Sande Hus 
og Hytter. Vi opplevde dem som svært serviceinnstilte 
og profesjonelle, og de tok svært godt vare på oss som 
kunder. Vi fikk også et veldig godt inntrykk av de under-
entreprenørene Sande samarbeider med, som leverte 
både godt håndverk og god service. 
Den gode hyttefølelsen for oss er å være sammen som 
familie inne på hytta etter lange turer i fjellet. gode 
måltider, god tid og nærhet til natur og skiløyper.»

Else og Lars Cato Rekstad
- hyttemodellen Skogly oppført i 2020

«Jeg valgte modellen kreklingen fordi den var i ønsket 
prisklasse og ga mye hytte for pengene. til tross for lite 
areal har jeg fire soverom, alle med plass til dobbeltseng, 
samt tV/lesestue på hemsen. Store vinduer i stue- og 
kjøkkenavdelingen var også viktig for meg, det skaper et 
inntrykk av mye lys og natur. Jeg fikk også tegnet inn plass 
til en liten, stilig ovn, og den har jeg ikke angret en dag på 
at jeg fikk installert. Som hyttekunde opplevde jeg å få god 
oppfølging hos Sande Hus og Hytter fra første dag, alltid 
raske svar og god hjelp når det oppstod noen utfordringer 
underveis. Hytta har blitt mitt lille drømmeslott, og jeg 
synes den er veldig vakker med alt det lyse treverket. På 
hytta nyter jeg følelsen av stillhet, å stå opp tidlig, tenne 
stearinlys, morgenkaffe med en kakebit, og det å kunne 
sitte i pysjen med en bok mens lyset kommer.»

Marianne Schram
- hyttemodellen Kreklingen oppført i 2019

«Vårt hytteeventyr startet med at vi flere ganger besøkte 
noen venner som har en furu 2 fra Sande Hus og Hytter 
på Nerskogen. De var meget fornøyd, og etter hvert valgte 
vi å gå for en ganske lik hytte. Vi valgte å få tegnet en 
noe større modell enn originalen, og i gangen fikk vi en 
god trapp å gå i fra første etasjen opp til oppstua. Vi har 
blitt møtt med god serviceinnstilling og fagkompetanse 
både hos Sande Hus og Hytter og hos de lokale entre-
prenørene vi har brukt. Det ferdige produktet ble vi veldig 
godt fornøyd med, og det hender jeg går rundt og ser på 
detaljløsninger inne i hytta og hvor nøye arbeidet med 
for eksempel listing er utført. Hytta tåler all slags vær, og 
følelsen av å sitte lunt og godt mens du ser på at været 
herjer utendørs er faktisk ganske deilig.»

Anne Lise og Leif Birger Berglund
- hyttemodellen Furu 2 oppført i 2019



tReND
- norsk seterkultur med tidsriktig design -

Seterstuggu mini
Seterstuggu mini er en mindre versjon av modellen Seter-
stuggu. Vinkelbygget er byttet ut med et takoverbygd inn-
gangsparti, samt en oppdatert planløsning. 3 soverom, bad, 
kjøkken og 2 stuer fordelt på 2 etasjer. Mulighet for sportsbod 
hvis ønskelig. gunstig modell for den som ønsker en mindre 
og billigere hytte, men likevel har behov for 3 soverom og 
2 oppholdsrom. 

BRa:  71,7 m²
BRa innv: 67,0 m²
Bya:  60,5 m²
Hems:  46,3 m² 

lengde: 9,4 m   Bredde: 5,5 m
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Seterstuggu
Utgangspunktet for Seterstuggu er det tradisjonelle seterhuset, som 
med sin karakteristiske halvannen etasje var både energieffektivt og 
kostnadsbesparende. Vår utgave har fått et mer moderne preg med 
store vinduer og stramme linjer. På setra bodde folk ofte trangt, og 
fikk man behov for større plass bygde man på en avdeling i første 
etasje. Det samme prinsippet er brukt i utvikling av denne modellen, 
en vinkelrett løsning som påbygg for å få et lukket tun. 
Seterstuggu har en romslig gang, 4 soverom, innvendig bod, bad/
vaskerom og kjøkken/stue sammenslått i første etasje. loftstue 
med store vinduer gjør at man får utnyttet utsikten maksimalt. 

BRa:  90,8 m²
BRa innv: 90,8 m²
Bya:  81,7 m²
Hems:  46,3 m²  lengde: 9,4 m Bredde: 11,1 m
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Svarthetta
Svarthetta er vår nyeste modell, lansert høsten 2019. 
Modellen er en modernisering av den tradisjonelle 
oppstuggu. en av våre største modeller, med 4 soverom, 
2 stuer, bad, vaskerom med toalett, romslig sportsbod 
og overbygd terrasse. 

BRa:  136,6 m²
BRa innv: 122,4 m² 
Bya:  116,4 m² 
Hems:  36,3 m² 

lengde: 14,4 m   Bredde: 5,7 m
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trollhøtta
trollhøtta er direkte inspirert av kunstgalleriet på 
Håggåsetra i gisnadalen, en spennende kontrast 
mellom det tradisjonelle og det moderne. fasader 
med mye glass gir en følelse av nærhet til naturen. 
I utgangspunktet er det ikke hems på denne hytta, 
men det er et svært populært tilvalg hos mange kunder. 
trollhøtta er utviklet i samarbeid med 
Børge Dahle og Selberg arkitekter.

BRa:  89,4 m²
BRa innv: 73,9 m²
Bya:  103,8 m²  

lengde: 14,4 m   Bredde: 5,7 m
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Skogly
arealeffektiv hytte med tidsriktig arkitektur.
Skogly er en fornyet versjon av vår bestselger orkla. 
Hytta er like stor som orkla 2, men har oppdatert 
planløsning og moderne eksteriør. 5 soverom, sportsbod, 
vaskerom med ekstra toalett, bad, kjøkken og 
2 stuer. 

BRa:  81,8 m2

BRa innv: 79,9 m² 

Bya:  94,4 m2 
Hems:  45,4 m2  

lengde: 11,7 m   Bredde: 8,7 m
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VaRIg
- moderne arkitektur i tradisjonell innpakning -

Ilbogen
Svært innholdsrik hyttemodell på under 50 m² BRa. 
Ilbogen har 2 soverom, smart plassert bod og praktisk 
hems med god soveplass. I stuedelen er det skyvedør 
med tilgang til veranda, og store vindusflater som gir 
godt lys og god utsikt.

BRa:  47,2 m2 
BRa innv: 47,2 m²
Bya:  56,8 m2 
Hems:  15,8 m2  

lengde: 9,0 m   Bredde: 6,6 m
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Mjuken
Med et bruksareal på under 50 m2 og en høyde på bare 
3,7 meter fremstår denne hytta som svært sjarmerende. 
Praktisk innredet med bad og 2 romslige soverom. fra 
stuedelen har man skyvedør til en takoverbygd terrasse.

BRa:  52,4 m2

BRa innv: 49,1 m² 
Bya:  62,4 m2   

lengde: 9,4 m   Bredde: 6,9 m

kreklingen
kompakt hytte med stor, romslig hems. I hovedetasjen 
finner du bad, kjøkken, spisekrok, bod og 2 soverom, 
i tillegg til hemsen med ytterligere 2 soverom og 
loftsstue.

BRa:  55,3 m2 

BRa innv: 49,8 m²
Bya:  65,9 m2 
Hems:  38,1 m2  

lengde: 11,5 m   Bredde: 5,5 m
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Hildra
Hildra er en spesiell hyttemodell, der hovedfokus er lys 
og nærhet til naturen. Hyttas midtpunkt er stua, der man 
har en stor glassflate i takkonstruksjonen, samt store 
vinduer som går helt ned til bakkenivå. 2 soverom på 
hovedplanet og stor hems med ytterligere 2 soverom.

BRa:  76,9 m2

BRa innv: 73,7 m² 

Bya:  70,0 m2 
Hems:  27,0 m2  

lengde: 10,0 m   Bredde: 6,7 m

Brattskarven
Innholdsrik og praktisk familiehytte med 
3 soverom, stor hems og praktisk bod/
vaskerom. Modellen skiller seg ut med 
det særegne vinkelbygget i stuedelen.

BRa:  90,3 m2

BRa innv: 87,9 m² 

Bya:  103,1 m2 
Hems:  26,6 m2

 lengde: 12,1 m   Bredde: 11,0 m

22 23



ånegga
Romslig hytte med store rom og vindusflater som 
slipper inn mye lys. 3 soverom, hvorav det største har 
eget «walk in closet», som enkelt kan omgjøres til et 
ekstra soverom. Hytta har også hems med mulighet
for ekstra soveplasser. Vaskerommet med toalett er 
lett tilgjengelig både fra inn- og utsiden, noe som er 
praktisk med tanke på et aktivt friluftsliv. 

BRa:  120,3 m2

BRa innv: 111,6 m² 

Bya:  134,5 m2 
Hems:  29,8 m2  lengde: 17,2 m Bredde: 7,9 m

kongsvarden
kongsvarden består av to hoveddeler, med et vindfang 
som midtparti. Hytta har totalt 4 soverom, det ene i 
oppholdsdelen sammen med stue, kjøkken, bod og 
toalett, og de 3 andre i en egen soveromsfløy der også 
badet er plassert. kongsvarden er knappe 3,8 meter høy, 
noe som gjør at den ligger lunt i terrenget. 

BRa:  93,0 m2

BRa innv: 91,7 m² 

Bya:  106,9 m2  

 lengde: 10,0 m   Bredde: 15,7m
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Ryphø
Ryphø har et spennende design med fokus på et midt-
parti bestående av stue og kjøkken. Store vindusflater 
på begge sider gir en unik lyseffekt. Hytta har 3 soverom 
samt praktisk sovehems. Badet er lett tilgjengelig fra 
vindfanget, og et overbygd uteareal er praktisk plassert 
med utgang fra stuedelen. 

BRa:  81,1 m2

BRa innv: 70,2 m² 

Bya:  96,1 m2 
Hems:  10,5 m2

 lengde: 13,5 m   Bredde: 6,9 m

Minilla
Minilla er en mindre utgave av modellen ånegga. 
Hytta har en sentralt plassert stue med god plass og 
stor vindusfasade. kjøkken med praktisk tilgang til 
både stue og uteområde. Hytta leveres originalt med 
2 soverom og vaskerom som enkelt kan gjøres om til 
et ekstra soverom. Hytta har også en romslig hems.

BRa:  89,4 m2

BRa innv: 87,0 m²
Bya:  101,2 m2 
Hems:  16,7 m2

 lengde: 14,2 m   Bredde: 7,9 m
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aRV
- rotnorsk hytteglede tilpasset dagens standard -

orkla 1
Den minste orklahytta fremstår arealeffektiv, men likevel innholdsrik. 

ytterbod entre/gang, 2 soverom på grunnplan og bad. Romslig stue- og kjøkkenløsning. 
Hemsen dekker hele hyttas lengde, og har plass til både soverom og loftstue.

BRa: 66,2 m2   BRa innv: 66,2 m²  Bya: 74,8 m2  Hems: 36,3 m2

  lengde: 9,4 m Bredde: 8,8 m
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orkla 2
Dette har vært vår bestselger de siste 10 årene.

orkla 2 har 3 soverom på grunnplan, vaske-/teknisk rom, toalett og romslig bad med dusjkrok. 
Sportsboden er lett tilgjengelig og praktisk for aktivt hytteliv. Stor hems med loftstue og 2 romslige soverom.

BRa: 79,9 m2   BRa innv: 79,9 m²  Bya: 90,5 m2  Hems: 46,0 m2

lengde: 11,7 m Bredde: 8,8 m

orkla 3
Den største orklamodellen er hytta for deg som ønsker å ha god plass. 

På grunnplan finner du 4 soverom, stue, kjøkken, toalett, bad og vaskerom med dusjmuligheter. 
På den romslige hemsen er det i tillegg til 2 soverom en loftstue på over 30 m2. 

BRa: 100,8 m2   BRa innv: 100,8 m²  Bya: 111,7 m2  Hems: 55,6 m2

lengde: 14,2 m Bredde: 8,8 m
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ask
askmodellene har uttrekk på begge sider, noe som gjør at hytta ligger veldig fint i terrenget 

og har mange muligheter for tilpasning til ulike tomteforhold.

32 33

ask 4
Dette er den største ask-
modellen, med blant annet en 
egen sportsbod. På kjøkken/ 
stue er det vinduer på fire vegger, 
noe som gir et meget lyst og 
fint oppholdsrom.  

BRa:  75,7 m2

BRa innv: 70,8 m² 

Bya:  88,8 m2

lengde: 12,1 m Bredde: 8,5 m

ask 3
Spennende hyttetype med uttrekk 
på begge sider og overbygd 
inngangsparti. kompakt hytte 
med godt utnyttet bruksareal. 
Den har romslig bad og mulighet 
for badstu eller bod. terrasse-
døren fra stue går ut til en delvis 
overbygd terrasse.

BRa:  65,4 m2

BRa innv: 62,8 m²
Bya:  78,3 m2

lengde: 10,6 m Bredde: 8,5 m

ask 1
Populær hyttemodell som har 
vært en av våre bestselgere i 
flere tiår. 2 soverom, romslig 
spisestue/ kjøkken, der en dobbel 
terrassedør går ut til en delvis 
overbygd terrasse. 
 
BRa:  48,8 m2

BRa innv: 46,0 m²
Bya:  59,2 m2

lengde: 8,7 m Bredde: 8,0 m
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eine 
einemodellene er store og romslige hytter fra 110 - 120 m2, så her har du god plass til gjester. 

Hyttene har romslige løsninger, men kan med enkle grep reduseres dersom du ønsker en litt mindre hytte.

35

eine 3
Hytta har ekstra bredde som gir gode 
romløsninger. I tillegg til stue og kjøkken 
inneholder hytta 3 soverom, bad, badstu, 
vindfang med garderobeplass, samt både 
innvendig og utvendig bod.

 
BRa:  112,6 m2 

BRa innv: 95,9 m²
Bya:  129,7 m2

lengde: 13,3 m Bredde: 10,0 m  

eine 1
Én av våre største og mest romslige hytter. 
Passer fint for dere som ønsker å være flere 
familier på hytta samtidig. Hytta har egen 
soveromsfløy og egen stue- og kjøkkenfløy. 
Disse bindes sammen med et praktisk 
midtparti som inneholder bad, badstu, 
gang og bod. 
 
BRa:  122,4 m2

BRa innv: 107,6 m² 

Bya:  140,4 m2

lengde: 8,5 m Bredde: 16,3 m



Hegg 3 
Denne hytta har 3 soverom, romslig hems, stort bad og badstu. 

Sentralt plassert varmekilde mellom stue og kjøkken gir god oppvarming. 
I tillegg til overbygd inngang og utvendig bod, leveres den med overbygd terrasse med tilgang fra stua. 

BRa:  93,2 m2 

BRa innv: 77,2 m²
Bya: 108,5 m2

lengde: 12,4 m Bredde: 9,1 m

Selje 2 
Spennende vinkelhytte med 3 soverom, bad, stort kjøkken og en romslig stue med mye lys fra vinduene. 
fra stua er det utgang til en overbygd terrasse, og en meget praktisk bod er tilknyttet  inngangspartiet. 

BRa: 93,1 m2 

BRa innv: 78,4 m²
Bya: 107,8 m2

lengde: 8,5 m Bredde: 12,4 m
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furu 2 
furu 2 er vår bestselgende oppstuggumodell, og leveres med 3 soverom og loftstue.

et populært valg er å dele soverommet i andreetasje, slik at man får 4 soverom.
overbygd terrasse og inntrukket inngangsparti i første etasje. 

en populær tilleggsløsning for denne modellen er sportsbod tilknyttet inngangspartiet.

BRa: 116,9 m2     BRa innv: 102,9 m²   Bya: 99,5 m2    Hems: 31,4 m²

lengde: 12,7 m Bredde: 7,3 m
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gran 3 
Vår største hyttemodell med alle fasiliteter. 

Veldig god plass på både stue og kjøkken, og en flott trapp fra kjøkkenet til oppstuggu. 
Hytta har to overbygde terrasser i første etasje, samt en overbygd terrasse med utgang fra oppstuggu. 

3 romslige soverom, stort bad, badstu og vaskerom med dusjmulighet gjør dette til en meget populær familiehytte, 
som passer for flere generasjoner.

BRa: 164,2 m2     BRa innv: 140,0m²   Bya: 137,3 m2    Hems: 46,6 m2

lengde: 14,5 m Bredde: 8,5 m



lerk 
lerk er søstermodellen til ask, men med hems i tillegg. 

Uttrekket på siden gjør at disse modellene blir liggende fint og lavt i terrenget, og de kan lett tilpasses ulike tomteforhold.

lerk 1
lerk 1 har sitt utspring fra den 
populære ask 3, men har i 
motsetning til den opprinnelige 
modellen både hems og en bod 
ved inngangen. arealeffektiv 
hytte med 3 soverom, bad/ 
badstu og stue med åpen 
kjøkkenløsning. 
 
BRa:  70,6 m2

BRa innv:  67,8 m² 
Bya:  83,1 m2

Hems:  19,3 m2

lengde: 10,7 m Bredde: 8,6 m

lerk 3
lerk 3 har 30 graders takvinkel, 
noe som gir god høyde på 
hemsen. Hytta er romslig, og 
innbefatter både badstu og 
overbygd inngangsparti med 
utebod. Den store terrassen 
er også delvis overbygd. 
tre romslige soverom gir 
godt med sengeplass. 

BRa:  86,4 m2

BRa innv:  79,2 m² 
Bya:  101,3 m2 
Hems:  23,0 m2

lengde:  12,7 m Bredde: 8,5 m

lerk 4
lerk 4 er en stor hytte med 
3 romslige soverom, hems, 
stor stue og kjøkken med god 
plass. På vaskerommet er det 
mulighet for å få installert 
både ekstra toalett og dusj.

BRa:  91,7 m2

BRa innv:  87,6 m² 

Bya:  106,7 m2

Hems:  18,9 m2

lengde: 14,5 m Bredde: 8,5 m

40 41



Store oppdrag 
med små inngrep

Vårt mål er å gi deg 
mer enn du forventer 

Vi utfører alt innen:

Skifer
gulv og terrasser – Peiser og 
piper – trapper – Støttemurer
Belegning og granitt
gårdsplasser – Uterom – Murer
Keramisk flis
flislegging i våtrom og tørre rom 
i  private og offentlige bygg 
Snekkering
Hytter – garasjer – Påbygg – 
Utvendig og innvendig snekkering
Tak
Skifertak – Shingel – tre - takpanne
Fasade
tørrmur – Steinpanel – granitt – 
Marmor

Hovedkontor
Nordre Industrivegen 84, 7340 oppdal
tlf. 454 12 500 - post@norheimnatursten.no

Avdeling Vest
kråkholmvegen 22, 6460 eidsvåg
tlf. 913 79 352 - svein@norheimnatursten.no



ISOLERER BEST 
Glava Proff 34 har en isolasjonseffekt som er 
hele 9 prosent bedre enn det som ellers er vanlig 
standard i markedet (A37).  
Les mer på GLAVA.no

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. 

Få det best mulig

LAGES MED  
RETURGLASS

Bygge hus?



• VARME

 • FARGE 

• INTERIØR 

• GULV

 • BAD 

• GARDEROBE 

• VERKTØY

STØRST PÅ 
TRELAST OG 
BYGGEVARER!

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no 
www.rennebusnekkeri.no

heltre  –  millimetertilpasning

Vi 
skreddersyr 
din trapp!

Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

Spør oss om hjelp til 
Vei, vann og avløp,

Betongarbeid, Kabelgrøfter, Tomteutgraving
Massetransport, Fundamentering

Forstøtningsmurer, Rørlegging i grunnen ADK 1
Minikraftverk, Rivning

Sprenging/pigging av fjell
Opparbeidelse av gårdsplasser

mob. 411 00 385
post@ramstadmaskin.no

www.fossline.no

Din lokale kjøkkenleverandør

—for alle rom



Sande Hus og Hytter AS
Postmyrveien 15, 7391 Rennebu

tlf. 950 93 400  –  post@sande-hytter.no
www.sande-hytter.no
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