Hyttemagasin
AREALEFFEKTIVE PLANLØSNINGER

Ariktekttegnende
hytter fra VÅRDAL

•
•
•
•
•

Gode planløsninger
Mange soverom
Store vindusflater
Prisgunstige byggesett
Prisvinnende designer

56 sider

Skap din unike drømmehytte.
Ta en titt i hyttemagasinet!

I ett med naturen

Hytteserien er designet for deg som ønsker å være i ett med
naturen. Tegnet av arkitekt Håvard B.Olsen fra Vårdal arkitekter.

Hyttedrømmen!
God mat, hygge med venner og familie, slalåm og langrenn
er ord mange forbinder med en fin helg på hytta. Endelig
lanserer vi våre egne hytter og dette konseptet har vi lenge
gledet oss til å fortelle dere om.
Etterspørselen etter hytter har aldri vært så stor som den er
nå, derfor ønsker vi i ABChus tilby deg hytter og feriehus med
stor glede. Enhver hyttedrøm er forskjellig og derfor vi har
utviklet to prisgunstige hytteserier av topp kvalitet.
Vi har lagt stor vekt på gode, arealeffektive planløsninger
for ulike familiers behov. Vi tilbyr tradisjonelle og moderne
hytter, og hyttene passer både på fjellet og ved sjøen.
Hyttene kan leveres i to typer konsepter; som byggesett
montert og byggesett montert inkludert materialpakke.

Fjellhytter

Litt om arkitekturen:
Hyttene er lange og smale
Praktisk takoverbygg som danner
le for vær og vind
Åpen himling i stue, med store
innbydende vindusflater
Naturmaterialer på vegger og tak
Skrått tak for å danne et særpreg
og en signatur for de unike hyttene

Hva er arkitekten inspirert av?

Vi har tatt en prat med arkitekt Håvard Olsen som har tegnet
hyttene i hytteserien «Gryningen». ABChus tok kontakt med
Vårdal Arkikter og forespurte en hytteserie, nærmere bestemt
et «sportshytte-konsept» med hytter i tre ulike størrelser.

Arkitekten bak...
Vi ønsket at hytta skulle kunne bygges innenfor de fleste reguleringsbestemmelser, det
skulle være en hytte de fleste hadde råd til, men også en hytte som skilte seg ut blant
andre standardhytter. Målet var å få tegnet opp en arealeffektiv og praktisk hytte, med
det lille ekstra. Hyttene skulle også passe like godt på fjellet, som ved vannet.
Basert på våre ønsker satte arkitekten i gang!
På en fjellhytte, eller en hytte generelt ønsker gjerne familien å senke skuldrene i helger
og skoleferier. Det er mange som skal gjøre mye på hytta på kort tid, og bruken blir derfor
noe annerledes enn i private hjem.
Det som har vært viktig for oss er å tenke praktisk, smart og tilrettelagt akkurat for
denne bruken når vi tegner hytter, sier arkitekten Håvard. Det er viktig med et overbygget
inngangsparti slik at man slipper minst mulig måking av snø, og gjerne en koselig liten benk
utenfor inngangsdøren slik at man kan ta en pust i bakken etter skituren.
Funksjonelt og praktisk er ord som går igjen, og derfor er det tegnet et «flerfunksjonsrom»
i alle tre hyttene, helt perfekt for oppbevaring av ski, yttertøy og våte klær etter en lang
dag ute i løypene. Rommet egner seg også veldig bra som et avlastningsrom for kjøkkenet,
til både bæreposer med matvarer og ekstra drikkevarer for lange helger på hytta.
Hytteserien er alle hytter med romslige oppholdssoner og like mange
sengeplasser som plasser rundt spisebordet, her er det nok av rom for å samle hele
familien, pluss de gjestene du måtte ønske.
Et viktig moment ved oppdraget var å tegne en hytteserie som kunne bygges på de aller
fleste tomter, med de fleste reguleringsbestemmelser, i hytteområder over hele landet.
Mange av landets hyttetomter ligger i skrått og bratt terreng, så hyttene er formet med
en smal bygningskropp som enkelt kan følge terrengkoter og tilpasse seg topografien på

Et viktig moment ved oppdraget var
å tegne en hytteserie som kunne
bygges på de aller fleste tomter
forklarer arkitekt Håvard B. Olsen
fra Vårdal Arkitekter.

de fleste tomtene. Arkitekturen tar utgangspunkt i tradisjonell norsk byggeskikk, sier
arkitekten stolt.

“

En av de ”viktigste” rommene er et
stort flerfunksjonell rom hvor det er lett å
håndtere skiutstyr på vei inn og ut, samt
våte klær og sko.

Ut på tur, aldri sur...
Etter en lang dagstur på ski, er det
herlig å komme tilbake til hytta.
Med det praktiske takoverbygget ved
inngangsdøren, kan du sette fra deg
skiene i ribbene (under tak). Ikke minst
sette seg ned og nyte utsikten eller se
på pulsklokken hvor lang ble skituren.

“

Glad med farger!
Fjellheimen er så vakker med sine flotte fargepalletter
på alle årsider, spesielt vinter, sommer og høst.

“

Her har vi tenkt praktisk,
smart og tilretttelagt for
aktiv bruk.

Fjellhytta 99

Tips...
Ved å plassere ildstedet midt
i rommet gir det varme til
både kjøkken- og stuedelen.
Varmen fordeler seg jevnt i hele
hytta slik at man unngår høye
strømregninger. Det kan være
koselig å fyre i peisen både
sommer som vinter.

“

Kjøkkenet er romslig og praktisk og inneholder det meste man
trenger for en hyggelig samling med venner og familie. Her kan du enkelt
holde orden i skuffer og skap slik at alt ligger klart når du ankommer
hytta med hele familien.

“

Hytta ”vårt andre hjem” skal
være et sted hvor man trives og
føler trygghet slik at skuldrene
kan senke seg. Det skal være et
godt sted å invitere venner og
familie i harmoniske omgivelser.

“

Planløsningen i hytta er nøye
gjennomtenkt. Det er lagt
opp til at det er like mange
sitteplasser rundt spisebordet
som det er soveplasser, og med
flere oppholdssoner.

Tips
Slik styler du med pynteputer
Bruk gjerne forskjellige former,
størrelser og mønstre.
Bestem deg for en fargepalett.
Bruk gjerne kombinasjon med
matte og blanke overflater.
Ta gjerne inn fargen fra andre
elementer i rommet.

Følelse av luft

Store vindusflater
gir et tiltalende preg og en følese
av mye luft. God plass til spisebord til 6-8 personer

“

Stuen er gjerne det rommet vi oppholder oss mest i, det er derfor fint
at med den gjennomtenkte planløsningen har oppholdssoner hvor man kan
trekke seg tilbake og lese en god bok.

FJELLHYTTA 99
Hytteserien er en moderne og sporty hytte som passer både på fjellet og
ved sjøen. Hytta har hele 8-10 soveplasser og to store bad, samt en deilig
badstu. Med åpen kjøkken- og stueløsning åpnes hyttas sosiale sone opp.

Her kan du se
alle vinklene på
Fjellhytta 99!

Fjellhytta 91

FJELLHYTTA 91
Hytteserien er en moderne og sporty hytte som passer både på fjellet og
ved sjøen. Hytta har hele 6-8 soveplasser og to store bad, samt en deilig
badstu. Med åpen kjøkken- og stueløsning åpnes hyttas sosiale sone opp.
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lanseres 1:100
i mai.2. Etasje
Følg med!

Her kan du se
alle vinklene på
Fjellhytta 91!

Fjellhytta 121

FJELLHYTTA 121
Hytteserien er en moderne og sporty hytte som passer både på fjellet og
ved sjøen. Hytta har hele 10-12 soveplasser med mulighet for åtte faste
sengeplasser og to store bad, samt en deilig badstu.

Denne hytta
lanseres i mai.
Følg med!

Her kan du se
alle vinklene på
Fjellhytta 121!

ANNEKS
Til alle hyttene i “Fjellhytta-serien” leverer vi arkitekttegnet anneks som tilvalg.
Annekset er på cirka 20 kvadratmeter og består av et romslig oppholdsrom,
soverom og et baderom. Egner seg godt for overnattingsgjester eller ungdommer
som ønsker seg en egen sone på hytta.

Fjellhytta 77

“

Fjellhytta 77 er den
mellomste hytta i
hytteserien og rommer
akkurat det du måtte
trenge, pluss litt til.

Drøm deg bort
Hytteserien er tradisjonell og tidløs, og disse
hyttene er designet for deg som liker det praktisk og
nøytralt. Hyttene har vindusflater som er store slik at du
kan nyte utsikten over fjell eller sjø, hyttene passer nemlig
like godt på både en fjelltomt, som ved vannet. Fjellhytta
77 er den mellomste av tre størrelser i denne hytteserien.
Det første som møter deg når du kommer inn i hytta er en
nett entre, med direkte tilgang til en praktisk, liten bod.
Den innvendige boden kan brukes til for eksempel
oppbevaring av skitøy og sko til både store og små.
Hytta har også en utvendig bod som er perfekt til lagring
av skiutstyr, ved eller redskaper som trengs for å holde
uteområdet vedlike gjennom hele året.

ABCHYTTA
FRA DRØM TIL

virkelighet

Arkitekten til ABChus har brukt mye av sin tid det siste året på å tegne de
perfekte hyttene. Vi har tatt en prat med Arkitekt Anne Britt Kristiansen, om hva
inspirasjonskilden har vært under tegneprosessen.
Tak over inngangsparti og utvendig bod var to ting som var viktig for meg i starten
av prosessen, så dette fikk jeg på plass på tegningene i tidlig stadium. Det har
også vært viktig for meg å tegne praktiske hytter med nok bodplass etter å ha
vært på hytteferie med lite lagringsplass og trange inngangspartier, sier arkitekt
Anne Britt Kristiansen.
Hytta skal være et sted hvor du senker skuldrene, og det er også hyggelig å ønske
gjester velkommen med ekstra god plass på hemsen. I tillegg har alle hyttene våre
romslige kjøkkenløsninger, med åpne planløsninger hvor de store vindusflatene
trekker deg ut i naturen.
Min favoritthytte er hytta “77”, denne er helt perfekt i størrelsen, ikke for stor og
heller ikke for liten, sier Kristiansen. Her er det god plass til kjernefamilien, pluss
noen ekstra familiemedlemmer som ønsker å ta turen innom for overnatting.
Ønsker du det lille ekstra på hytta har jeg tegnet inn muligheter for badstue som
tilvalg. Dette er et must for deg som er glad i lange skiturer ute i kaldt vær, før en
tur inn i den varme badstuen, forteller arkitekten.
Anne-Britt Kristiansen
Arkitekt

Hytteserien består av tre hytter i ulike størrelser.

“

Hytta har en åpen kjøkkenog stueløsning hvor det er
god plass til alle i familien,
rundt spisebordet er det plass
til mellom 6-8 personer for
hyggelige lag.

Hytta har store, flotte
vindusflater som gjør at du
kan nyte utsikten over fjell
eller sjø fra både spisebordet
og sofakroken.

Tips
Innred med grønne planter.
Plantene får en funksjon og blir
sett på som et møbel. Dette blir
bare enda mer aktuelt nå som
vi lever i en viruskrise. Plantene
skal ikke bare stå på bordet eller
i vinduskarmen.
Vi kommer til å innrede med
plantene. De skal gi oss en følelse
av velvære og ro.

“

Deilig med luftig takhøyde helt opp til hemsen
i både kjøkken- og stuedelen. Dette knytter de to etasjene
sammen på en fin måte

“

Kjøkkenet er et passe stort L- formet
kjøkken som inneholder det meste man
trenger for en hyggelig samling med
venner og familie.

Tips...
Bruk gjerne en blanding av
naturlige materialer når
du innreder hytta di. Her har vi
brukt både skinn, fuskepels og
tre for den perfekte harmonien i
stuen.

“

Komfortabelt på hytta!
Vi ønsker å ha det like fint på
hytta som hjemme, rommene
skal innby til avslapping og
hygge. Stuedelen er på cirka
25 kvadratmeter, med en
deilig peis midt i rommet som
skaper en indre ro.

GOD SØVN

Hytta rommer opptil 8-10
soveplasser med muligheter
for overnatting på hems.

Med gode madrasser og
deilige tekstiler i jordtoner,
gjør det opplevelsen på hytta
enda bedre!

Visste du at...

Psst!

Voksne sover i snitt 6 timer og
54 minutter, men ønsker
i snitt 42 minutter mer søvn
hver natt.
Kvinner 30-44 år, er de som
føler de mangler mest søvn - i snitt 1
time og 9 minutter hver natt.

“

Det er på hytta vi skal hvile ut og lade batteriene!
Re sengen med tekstiler i jordtoner, det gir en harmonisk og lun følelse.
Det er ekstra deilig å våkne uthvilt med utsikt til naturen...

FJELLHYTTA 77
Hyttene er designet for deg som liker det praktisk og nøytralt. Hyttene har
vindusflater som er store slik at du kan nyte utsikten over fjell eller sjø,
hyttene passer nemlig like godt på både en fjelltomt, som ved vannet.
Fjellhytta 77 er den mellomste av tre størrelser i denne hytteserien.
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Hyttene er designet for deg som liker det praktisk og nøytralt. Hyttene har vinduskopieres, videreformidles eller brukes videre uten ABChus AS sin tilla
flater som er store slik at du kan nyte utsikten over fjell eller sjø, hyttene passer Disse tegningene er ABCHus AS sin eiendom og kan ikke Bod
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FJELLHYTTA 129
Hyttene er designet for deg som liker det praktisk og nøytralt. Hyttene har
vindusflater som er store slik at du kan nyte utsikten over fjell eller sjø,
hyttene passer nemlig like godt på både en fjelltomt, som ved vannet.
Fjellhytta 129 har oppstuge og er den største hytta vi leverer.

Denne hytta
lanseres i mai.
Følg med!

ABCHYTTA
FRA DRØM TIL

virkelighet

Vi har inndelt disse i to konsepter i første omgang, byggesett hytte;
1. byggesett montert
2. byggesett montert inkludert materialpakke.

Byggesett montert:
Her får du yttervegger og tak, montert på en støpt betongplate du selv har
besørget. Hytta er da ferdig utvendig og klar til beising. Mange ønsker selv å
sette sitt preg på hytten, og yte egeninnsats, derfor er denne leveransen ikke
inkludert, isolasjon, gulv, panel og øvrige innvendige materialer.

Byggesett montert inkludert materialpakke:
Her får du yttervegger og tak montert samt levert en innvendig materialpakke
som bl.a. isolasjon, reisverk, panel og listverk. Du bestemmer selv når du vil
komplettere og ferdigstille hytta.
Hytta kommer i prefabrikerte elementer som er bygget innendørs på fabrikk i
tørre og kontrollerte omgivelser. Elementene er sortert på lastebilene slik at
de løftes over på sin plass med en gang. Hytta er tett etter ca en uke.

Pizzasnurrer

Drøm...

Supergode pizzasnurrer
1 liter lettmelk
200 g smør
1 pakke gjær (helst fersk gjær, men tørrgjær
kan også brukes)
3 spiseskjeer honning eller sukker
1 1/2 teskje salt (strøket)
1300 g hvetemel, du kan også gjerne bruke
grovere mel hvis du ønsker opp til halvparten.
Til topping:
3-400 gram revet ost for eksempel Norvegia
eller lignende.
200 g pizzasaus
Pizzakrydder (eller bare Oregano)

Etter en lang dag ute er det
ekstra godt å komme til
oppvarmet badstu.

Smelt smøret i en kasserolle.
Smuldre gjæren i en bolle.
Hell melken over smøret og rør rundt til det blir
fingervarmt.

Gode tips til turmat, som passer
like godt på hytta som hjemme!

“

Oppskriften er fra Franciskas Vakre Verden
gå inn på : franciskasvakreverden.no for å få
hele oppskriften.

Luksus med badstu

KILDE: THEWELLNESBLOG.NO

Etter en lang dag ute i snøen er det ekstra godt å komme inn til en oppvarmet badstu. Noen av fordelene med badstu er blant
annet styrket immunforsvar, det forbedrer blodgjennomstrømningen og styrker den metale helsen slik at du blir gladere og
roligere. På alle baderommene hvor vi leverer badstu har også egen verandadør ut, slik at du enkelt kan trekke litt luft dersom
du blir for varm.

I le for været

Hyttene har praktisk takoverbygg som danner le
for vær og vind. Hva med
å samle familien rundt
bålpannen til middag
eller kveldskos?
KILDE: COOP.NO

Illustrasjonene er kun ment som eksempler. Vi gjør oppmerksom på at bildene/illustrasjonene ikke nødendigvis
samsvarer med plantegningene og avvik kan derfor forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.
Alle illustrasjoner og hyttemodeller i denne katalogen er opphavsbeskyttet og eies av ABChus AS,
ref. Lov om opphavsrett til åndsverk.
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