HYTTELITEN

Kvalitetsbygg fra 10 til 49m2
HYTTELITEN I ET NØTTESKALL
Hytteliten er en serie mindre bygg med høy kvalitet.
Konseptet består av et utvalg standard byggeblokker som du selv
kan sette sammen slik du ønsker. Med forskjellige vinduer, dører
og takløsninger kan du selv sette sammen deler slik at de passer
ditt behov. Byggesettene lages i Vikersund og elementene har
dører, vinduer, bindingsverk, kledning og vindtetting ferdig montert.
Hytteliten egner seg spesielt godt for selvbyggere og krever ikke
spesialverktøy eller kran. Velg størrelse, vindustype og sett
sammen din egen Hytteliten. Hytteliten tilfredsstiller byggteknisk
forskrift, slik at den også kan brukes som en fullverdig hytte.

Hytteliten passer godt som selvstendig bygg eller ved siden
av hytta eller huset ditt.

DHH har siden midten av sekstitallet levert hus og hytter basert på elementer.
Vi har oppfylt mer enn 5000 drømmer om hus eller hytte og har mye kunnskap
som gjør at vi kan levere høy kvalitet til en lav pris. Vårt system med ferdige
elementer og komplette byggesett sikrer rask og riktig montering på
byggeplass, enten du er selvbygger eller benytter profesjonelle snekkerlag.

Det gode liv i generasjoner
hytteliten.no

Tett element, dørelement
og vinduselement
Hytteliten bygger du med standard elementer.
Alle elementene er 223 cm høye og 120cm brede.
Du velger selv hvilke elementer du ønsker å kjøpe, og
hvor de skal stå. Slik får du et bygg som passer utsikten,
plasseringen og hvordan du skal bruke det.
Bruk gjerne våre modeller som utgangspunkt, eller
komponer din egen Hytteliten.
Tett element

Dørelement
høyre

Dørelement
m/vindu høyre

Forskjellige vinduselementer
Hytteliten kommer med 3 vindusstørrelser.
Dette gjør at du kan variere, ta vare på utsikten og gjøre
det lettere å møblere. Vinduene kan leveres som isolerglass
for god komfort, eller enkelt glass hvis dere kun skal ha en
uisolert bod. Sprosser leveres som tilvalg. Veggene er laget
for 10cm isolasjon.

Vinduselement
11x7

Vinduselement
11x11

Vinduselement
11x15

Pulttak eller saltak
Hytteliten kommer i 2 bredder og med pulttak eller saltak.
Saltaket kan fås med 22 graders eller 30 graders takvinkel.
Pulttaket har 8 graders takvinkel. Taket kan tekkes med papp,
eller med andre produkter slik at det passer annen bebyggelse.
På saltakene kan du også ha torv eller takstein. Uansett hvilken
takløsning dere velger, er himlingen flat.

Saltak

Pulttak

Full hyttestandard
Hytteliten er et kvalitetsprodukt med full hyttestandard,
slik som alle de andre byggene våre. Vi gir deg tegninger og
dokumentasjon slik at bygget kan byggemeldes. Vi benytter
kjente leverandører slik at deres bygg skal få høy kvalitet
og være pent og trygt også om mange år.

Hytteliten kan bygges i 2 forskjellige
bredder og variabel lengde.
Dette gir bygg med følgende utvendige mål:
BREDDE: .................3,8m.......................Areal (BYA)
Lengde: ....................2,6m................................9,88m2
Lengde: ....................3,8m .............................14,44m2
Lengde: ....................5,0m .............................19,00m2
Lengde: ....................6,2m .............................23,56m2
Lengde: ....................7,4m .............................28,12m2
Lengde: ....................8,6m .............................32,68m2
Lengde: ....................9,8m .............................37,24m2
BREDDE: .................5,0m.......................Areal (BYA)
Lengde: ....................2,6m................................13,0m2
Lengde: ....................3,8m................................19,0m2
Lengde: ....................5,0m................................25,0m2
Lengde: ....................6,2m................................31,0m2
Lengde: ....................7,4m................................37,0m2
Lengde: ....................8,6m................................43,0m2
Lengde: ....................9,8m................................49,0m2

Elementene
Elementene er ferdig kledd med dører og vinduer
montert. Takstoler, bjelkelag og materialene du trenger
for å gjøre det ferdig følger med i materialpakkene.

Tilvalg
Fordi alle har forskjellige behov har vi gjort det enkelt
for deg å velge hvilke tillegg du ønsker til Hytteliten.
Vi gir deg pris på isolasjon, innvendig panel, furugulv,
taktekking, byggesak og transport, slik at du selv kan
velge det som passer deg.

Vær din egen arkitekt
Vær din egen arkitekt – velg vinduer og dører
og plasser dem etter egen smak og ditt behov.
Om du plasserer flere bygg sammen kan du få et
trivelig tun. Hytteliten inviterer til kreativitet.

Hytteliten bygges med kvalitetsprodukter fra disse leverandørene:

Lengder fra 2,6m til 9,8m.

Bredder: 3,8m eller 5,0m bredde.

Tett element

Vinduselement
11x7

Vinduselement
11x11

Vinduselement
11x15

Dørelement
høyre

Dørelement
venstre

Dørelement
m/vindu høyre

Dørelement
m/vindu venstre

Alle elementene er 120cm brede og 223cm høye. Hjørnet er 10cmx10cm og 223cm høyt.
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