
HØNEDALEN HYTTEGREND
Demohytte i Brendeheia 



Sirdal Sag har levert all utvendig kledning inkludert vindskier, 6`` lister rundt vinduer og dører, bjelker i 3 og 
4`` og kraftige søyler i 6 x 10``. Jernsulfatbehandlingen er også utført av Sirdal Sag. Til terrassen har det lokale 
sagbruket levert terrassestolper, skråskåren bunnsvill, rekkverksbord med og uten roser og utemøbler. 

Tegl & Betong har levert og montert utepeis i Oppdalstein. Foran peisen, i inngangspartiet og foran skistallen 
er det benyttet Oppdalskifer. 

Lie Blikk har levert takrenner og beslag samt rørkasse til peis. 

HYTTEMODELL NORHEIM
Spesialtilpasset tomt, terreng og utsikt

Sinneshyttå vil takke alle de dyktige leverandørene som har bidratt til realiseringen av demohytten 
på tomt 32 i Brendeheia. I denne brosjyren omtales deres leveranser, og du må gjerne ta kontakt 
hvis du har spørsmål om noe av det du ser på bildene.
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Interiørdesigner Halvor Bakke, kjent fra TV3-serien ”Eventyrlig oppussing”, har 
sammen med Bohus bidratt sterkt til virkeliggjøre denne Sinneshyttå. Bakke har vært 
involvert i utvelgelsen av farger og kvaliteter på gulv, vegger og tak fra dag én. Alt fra 
farger på kjøkken til fliser på bad er tilpasset møblene og stylingproduktene i Halvor 
Bakkes Signature Collection, som er utviklet sammen med Bohus. Bohus er dermed 
leverandør av møbler som bord og stoler, og småinteriør som puter, tepper, lysestaker 
og mer. Bohus har også levert senger fra sin Sleeping Signature Collection. 

Etter disse bildene ble tatt, har Anna Greta Interiør spesialsydd gardiner til flere rom, 
også det i tråd med Halvor Bakkes plan for styling. 

TA KONTAKT FOR Å AVTALE 
PRIVAT VISNING
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Moderne teknologi og solid håndverk

Dette er hytte nr. 101 hvor Sinneshyttå samarbeider med Sinus Elektro, og i dette prosjektet 
har det gått med cirka 600 arbeidstimer og 4500 meter med skjulte ledninger og kabler 
i vegger og tak. Sinus Elektro har her planlagt og levert belysning – og et moderne Smarthus-
styring med en rekke skreddersydde funksjoner som fjernstyring og bevegelsessensorer for lys 
og varme. Bevegelsessensorene brukes også som innbruddsalarm. Systemet er også klargjort 
for stemmestyring som vil komme på markedet om kort tid. 

Forsand Trevare har produsert og montert den nydelige trappen. 
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Bykle Vindu har levert alle vinduer og balkongdører til demohytten. Alt er laget 
på spesialmål og i 100 % norsk malmfuru slik at det tåler norsk klima hele året. 

Stavanger Varmesenter har levert peis av type Spartherm Arte 80 RLh. De har 
også levert sokkel/brannmur i Oppdal løstein, ildsbrygge i Oppdal naturkant, 
hette i skamotec og eikestokk i beiset grovhogget rustikk. 
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Komfort på fjellet

Murteknikk har utført innvendig flise- og skiferarbeid i baderom, hall vaskerom, 
skistall, gang/trapp og wc. Bildet til venstre er fra baderommet i 1. etasje, og her 
finner du Interno 9 Dark Lapp/rett 60 x 60 cm på gulv, Dolphin Moon Rett 20 x 170 cm 
på vegg og Hawaii Pebbles Irregular Edge 30 x 30 cm på gulv i dusj. 

Lie Ventilasjon har levert og montert balansert ventilasjonsanlegg med roterende 
varmegjenvinner og stålventiler i svartlakkert utførelse. Ventilasjonsaggregatet 
er av type Systemair, SAVE VTR 300, og ventiler er av type Lindab Airy Bow.
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Modalsli Rør har utført rørleggertjenester og levert utstyr som dusj, toaletter, 
servantkraner og diverse baderomstilbehør til begge baderom i demohytten. 
De har i tillegg stått for leveranser til wc, vaskerom, kjøkken og badstu. 

Det runde feltet du ser øverst i høyre hjørne i bildet av badet, er en innfelt 
høyttaler levert av Sinus Elektro. 

TOPP MODERNE MATERIALER, 
DESIGN OG UTSTYR 
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Bjerks Trevarefabrikk er Sinneshyttås faste leverandør av spesiallagede innredninger 
til kjøkken, garderober og baderom, samt senger, hyller, kommoder og andre møbler. 
Til denne demohytten har Bjerks levert en kjøkkeninnredning med MDF standard 
profildører, malt S5502Y, og Siemens hvitevarer.  Benkeplate er Fibo-Trespo laminat, 
dekor Oppdal. Bjerks har også levert garderobeskap med sittebenk til hallen, 
vaskerominnredning med MDF standard profildører, garderobeinnredning til to 
soverom, skyvedører med hylleinnredning til skistallen og baderominnredning i eik. 

Birkeland Bruk har levert innvendige paneler/byggevarer samt precut reisverk. 
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Sirdalsmaleren har tatt seg av det meste av beising 
og annen behandling av innvendige vegger. Alle 
takflater i hytten er beiset ett strøk med Jotun Lady 
interiørbeis i fargeton 9044/kullsort. Loftstuen du ser 
til venstre er tapetsert med tapet fra den belgiske 
produsenten Artè. Type «Flamant Linen», farge 
40020. I hall og gang er det brukt en maling fra 
Jotun: ”Jotun Minerals” i fargeton ”Grå Harmoni”. 
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NORHEIM, TOMT 32 I BRENDEHEIA

1. etasje: Stue/kjøkken, hall, WC, gang/trapp, soverom, garderobe, bad, badstu, bod, vaskerom og skistall.
2. etasje: Loftstue, 3 soverom og bad.

NORHEIM, TOMT 32 I BRENDEHEIA

Bruksareal: 159,3 m²   |   Brutto ytre areal: 148,0 m²
Terrasser kan tilpasses tomt og terreng. Alternative planløsninger er tilgjengelige.
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Entreprenørselskapet Risa har på dette prosjektet utført grunnarbeid med 
sprengning, oppfylling og klargjøring av tomt fram til betongarbeid. I tillegg 
har de utført utomhusarbeid, med parkering og arrondering av terreng.

Betongarbeidet er utført av Geir Stangeland og torvtaket er levert og lagt 
av sandnesfirmaet Grasrota. 
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Runar Steinsystemer har designet, levert og montert utvendig terrasse i Offerdal skifer, 
og lagt gangsti og terrengtrinn med skifer fra Minera Oppdal. Skiferen er IKANT montert 
i drenerende underlag uten bruk av mørtel og lim, fugene er tilført Koks steinstøv.
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DESIGN –  SALG –  RÅDGIVNING

®

www.runar.as

Sinneshyttå, Sinnes, 4443 Tjørhom, telefon: 38 37 74 20 
www.sinneshytta.no

Telefon: 51 70 35 52 • E-post: post@forsand-trevare.no

Leverandør av kundetilpassede kvalitetstrapper
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