
Hyttemagasin
AREALEFFEKTIVE PLANLØSNINGER

Skap din unike drømmehytte.
Ta en titt i hyttemagasinet!

98 sider

Ariktekttegnende 
hytter fra VÅRDAL 

• Gode planløsninger
• Mange soverom 
• Store vindusflater
• Prisgunstige byggesett
• Prisvinnende designer 



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 som ferdig montert byggesett.

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



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

Fjellhytter



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

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.

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. 



 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.

“

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

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. 

Her har vi tenkt praktisk, 
smart og tilretttelagt for 

aktiv bruk.
“



Gryningen 128



Følelse av luft 
Store vindusflater 
gir et tiltalende preg og en følese 
av mye luft. God plass til spise-
bord til 8-10 personer

 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. 

“

Den åpne hyllen over vasken
er både praktisk og dekorativ, 
og med den stilrene fronten 
på Drømmekjøkkenet, gjør at 
kjøkkenet får en moderne look. 

Psst!

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.“



Pulserenede liv, det er her 
hyttas hjerte befinner seg!

Her samles hele familien 
med venner for å nyte en god 

frokost eller middag sammen. “



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





Bli med hjem:
I denne lune kosekroken med 
”WOW-effekt” kan hele familien 
samles  etter en  lang aktiv dag 
ute.

“



 Ta en titt på hovedsoverommet i hytta. Rommet er romslig, og kan også 
gjerne brukes som gjesterom dersom du heller ønsker å bruke hemsen som et 
større hovedsoverom. Soverommet består av lune, deilige farger og liggende, 
avlange vinduer som slipper godt med lys inn. 

“

Lunt og koselig soverom

Varme tekstiler på soverommet 
skaper den lune følelsen og gir 
energi. Med deilige tekstiler 
i jordtoner, og med innslag av 
kontrastfargen orange, som 
er høstens varme farge, gjør 
opplevelsen å soverommet enda 
bedre!

Tips
Lunt...

Få det lunt og koselig på 
soverommet.





Hytta ”vårt andre hjem” 
Her har vi laget et forslag 

på hvordan du kan få 
drømmesoverommet på 

hemsen.  

“



Med både utvendig bod til ved, ski og 
måkeutstyr, samt sekundærinngang 
via vaskerom som er knyttet til 
gangen, har denne modellen alt en 
moderne familie trenger av praktiske 
løsninger og gode funksjoner.

“



 GRYNINGEN 128
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.



Her kan du se 
alle vinklene på 
Gryningen 128!
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 Sort kjøkken gjør seg svært godt i en moderne hytte. Våre kjøkken 
leveres av Drømmekjøkkenet, og her får kundene et større utvalg og 
mulighet for individuell tilpassing av sitt kjøkken. Drømmekjøkkenet har 
et bredt og tidsriktig sortiment og er en trygg leverandør som produserer 
kvalitetsprodukter med lang levetid.

“

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. 

Se de fantastiske vindusflatene! Her får du 
naturen dratt godt inn i stua, slik at du i all 

slags vær kan sitte inne og kose deg med en 
varm kopp te. Vinduene er virkelig prikken 

over i`en i denne hytta.

“



 På samme måte som for husene våre, har vi lagt stor vekt på gode og 
arealeffektive planløsninger som passer ulike familiers behov. I de fleste 
hyttene våre er det dessuten mange soveplasser, som gjør det enkelt å samle 
mange personer til overnatting.

“

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. 

Tips

Hytta er på 127 kvadratmeter, 
med en innholdsrik planløsning. 
Store vindusflater gir et 
tiltalende preg og en følelse av 
luft. “



Gryningen 99



 GRYNINGEN 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 
Gryningen 99!
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 GRYNINGEN 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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Her kan du se 
alle vinklene på 
Gryningen 91!
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 ANNEKS
Til alle hyttene i “Gryningen-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. 



 Horisonten 77



Hytteserien Horisonten 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. Horisonten 
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. 

Drøm deg bort 

“Horisonten 77 er den 
mellomste hytta  i 

hytteserien og rommer 
akkurat det du måtte 

trenge, pluss litt til. 



Anne-Britt Kristiansen
Arkitekt

ABCHYTTA virkelighetFRA DRØM TIL

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  “Horisonten 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. 

Hytteserien består av tre hytter i ulike størrelser. 



Hyttedrømmen

De har to ulike hyttetyper.  
Denne og en flott design_
hytte som er designet av 
Vårdal Arkitekter. Snart er 
illustrasjonene klar til den  
andre også. Gleder meg til å 
vise dere den. Begge hyttene 
har høy takhøyde, åpen himling 
og mange gode og gjennom-
tenkte løsninger.

«Når man er på hytta er det tid for å senke skuldrene, 
nyte livet og ha kvalitetstid sammen med venner og 
familie». «Jeg har ønsket å skape avslappende og 
stemningsfulle rom, som man virkelig har lyst til å være 
i», forteller Franciska. Jeg har valgt en rolig og naturlig 
fargepalett som harmonerer godt med omgivelsene. 
Naturtoner i grå, sort og brun er hentet fra fjellene og 
naturen rundt hyttene. Det mørke og lune treverket på 
gulv, tak og vegger skaper en fin ramme. Det er valgt 
myke taktile materialer som stimulerer sansene. 

ABChus er kjent for sine populære ferdighus, og nå har 
de endelig også hytter! Hyttene passer både til fjellet og 
sjøen og kan lett tilpasses. Denne hytten er innredet for 
fjellet.

Hyttene er innredet av Stylist og interiørfotograf 
Franciska Munck-Johansen. Franciska er regnet 

som en av Norges største interiørinfluencere. 
Hun har blant annet vunnet Vixen Awards med 

tittelen Årets Interiør Influencer. 

Med bloggen Franciskas Vakre Verden og 
instagramprofilen @franciskasvakreverden 

inspirerer hun daglig mer enn 200 000 følgere. 
Hun har også skrevet en rekke interiørbøker, og 

hun er grunnlegger av Norsk Interiørskole. Sammen 
med Marianne Haga Kinder står hun bak Gullfjæren 

Interiør Awards.

Dette har vi gledet oss lenge til å fortelle dere! Endelig kan vi lansere ABChytta. 
Vi har brukt mye tid på å tegne hyttene, med arealeffektive planløsninger og fokus på å få de 

så praktiske som mulig. Vi ønsket å få vist disse fra sin beste side, men gode illustrasjoner slik at ”du” 
kan drømme deg bort. Vi spurte derfor Franciska om hun ville bidra på å innrede våre nye hytter. 

Hun  takket gledelig ja,  til oppdraget. Her kan dere se bilder og illustrasjoner fra den første fjellhytten.

Den store peisen er koselig å sitte rundt og det er mange 
gode sitteplasser, blant annet en daybed under det ene store 
vinduet i tillegg til sofagruppen. Lampene blir som et smykke i 
rommet og er med på å skaper liv og stemning. 

På soverommet er det som i resten av hytta valgt en lun og 
behagelig fargepalett. Dette er en hytte man ikke har lyst til 
å forlate.

Senk skuldrene og nyt!

Et rundt bord er en 
hyggelig samlingsplass 
for gode måltider, spill 

og kos.
“

Fakta



Hytta har en åpen kjøkken- 
og 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.

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

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.

Tips



 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 å få 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
Med gode madrasser og 

deilige tekstiler i jordtoner, 
gjør det opplevelsen på hytta 

enda bedre!

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

 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...
“

Psst!
Visste du at...
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.



 Horisonten 77



Moderne hytte ved sjøen! 
Morgenbad, late dager på svaberg og 

sene kvelder på terrassen. Ei  hytte ved 
sjøen er absoulutt en drøm for mange.

 For de aller felste går pulsen ned når man kommer på hytta og finner 
en deilig ro som man ikke har hjemme i hverdagen. Dette er også en av 
hovedgrunnene til at flere velger å kjøpe eller bygge sommerhytte ved sjøen. 
“

ABChus hytta
Vi i ABChus tilbyr to serier med 
prisgunstige kvalitetshytter. 
På samme måte som for 
husene våre, har vi lagt stor 
vekt på gode og arealeffektive 
planløsninger som passer ulike 
familiers behov. I de fleste 
hyttene våre er det dessuten 
mange soveplasser, som gjør det 
enkelt å samle mange personer 
til overnatting. Andre ting som er 
verdt å merke seg er at hyttene 
har: 

• overbygget inngangsparti
• Flerfunksjonsrom som både 
kan brukes til oppbevaring av 
klær, surfbrett, sykler – eller som 
avlastningsrom for kjøkkenet 
dersom du har mye med deg for å 
tilbringe mange dager på hytta.

Info

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



 Arkitektene har tatt utgangspunkt i å tegne hytter som er praktiske og funksjonelle 
med god plass til hele familien og eventuelle gjester. 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 kurv, lyse lette 
sommergardiner og 
tre for å få den perfekte 
harmonien i stue-og kjøkkendelen. 

Hytta har store, åpne vinduer 
som slipper inn mye dagslys 
og gir anledningen til å nyte 
utsikten over havet fra ulike 

vinkler. Stuedelen er på cirka 
25 kvadratmeter, og er åpen 

med høyt tak som gir en 
ekstra romslig følelse. 

“



Drømmen...
Lite kan måle seg med å 
våkne til bølgeskvulp og 

fuglekvitter.

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

 Hva syntes du om blått soverom?
Blått er en populær farge på soverommet, og det er ikke så rart. Det blir både 
svalt og fint på samme tid. 
“

Tips!
Her får du 3 gode tips til å 
innrede et blått soverom:

1. Blått blir ekstra fint om man 
kombinerer det med hvitt og 
natur, slik det er gjort på dette 
soverommet.

2. Kombinér gjerne flere ulike 
blåfarger i samme fargeskala, det 
skaper liv til rommet.

3. Ta opp blåfarge i forskjellige 
toner på puter, bilder, tepper eller 
andre møbler i rommet, dette 
skaper en fin helhet.



 Horisonten 77



 HORISONTEN 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. 
Horisonten 77 er den mellomste av tre størrelser i denne hytteserien.



 HORISONTEN 60
Hyttene er designet for deg som liker det praktisk og nøytralt. Hyttene har vindus-
flater 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. Horisonten 60 er den minste 
hytta vi leverer, denne får plass på de aller fleste tomtene 
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 HORISONTEN 144
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. 
Horisonten 144 har oppstuge og er den største hytta vi leverer. 



Vi leverer våre ferdighytter som byggesett. 

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. 

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. 

ABCHYTTA virkelighetFRA DRØM TIL



Vision Line s40 Peisovn, passer 
perfekt inn i den moderne bolig. 

Moderne design med ekstra store 
sideglass hvor du kan se flammene 

lyse. Den perfekte varmekilden.

“
P eisselskabet AS ble 

stiftet i 1992, og har
30 ansatte.

Vi har varme du blir glad i

Velkommen til Peisselskabets 
rike utvalg av spennende 
ildsteder og piper. Her finner 
du varme det er lett å bli glad i. 
Om det skulle være ved, gass, 
elektrisk eller pellets du har 
lyst på. For huset, hytta eller 
leiligheten så finner du det her.

Lang og bred erfaring gir 
trygghet og masse glede. Vi har 
siden 1992 representert verdens 
ledende produsenter av ildsteder 
og piper.

Vision Line s40  
Nyhet! Ekstra store sideglass.  DV-teknologi. Det perfekte ildsted!



Et hvert hjem bør ha en peis
Ildsted er i dag like mye et møbel 

som en varmekilde.  
Peisen skaper stemning og en god 

atmosfære.  

“

VISION LINE i65 spennende nyhet som vi har stor tro på. 
NB! Vision Line i65kan kun leveres i noen boliger.

Stadig flere velger ildsteder fra Peisselskabet. Ikke 
minst har de ledende profesjonelle boligutbyggere 
sett og erfart at Peisselskabet sine produkter har 
mange fordeler.

VL Stålpipe.
Har du fått montert en VL stålpipe, så står du fritt til 
å bruke den til det ildstedet du måtte ønske. Har du 
akkurat den pipen på plass, så kan du gjøre valg av 
ildsted senere.

Leverandøren av varme du blir glad i
Du finner mer på www.peisselskabet.no

Butikk og lager i Oslo  | Lett tilgjengelig ved E6
Butikken og utstillingslokalet vårt finner du i  
Tvetenveien 12 på Helsfyr  
(Innkjøring Østensjøveien v/CircleK) .

Smarte hyllemoduler. VisionLine ildstedene er supermoderne også når 
det gjelder miljø, forbrenning og kvalitet
- de tilfredsstiller verdens strengeste krav til ren forbrenning.

Vi har løsninger for alle. Hos oss 
får du hjelp til å finne den rette 
løsningen til huset, hytta eller 
leiligheten din.



Vår leverandør på dører har i flere år 
fulgt nøye med på fargetrender og 
både leverer dørene sine i akkurat 
den NCS fargen kunden ønsker, men 
de ønsker også å inspirere kunden til 
å velge farger som harmonerer med 
dagens fargepaletter.

I 2021 og 2022 vil fargen gul utpre-
ge seg i fargebildet. Fargen vil være 
fremtredende i mange valører, fra 
dempede gulfarger som går mot 
beige, til gule pasteller og over i sterke 
gulfarger som tilfører kraft og energi.  
Gul har hentet sin farge fra intet min-
dre enn solen, som er vår største kilde 
til energi. Derfor er det påvist at gul-
fargen har en «antidepressiv» effekt, 
og påvirker kroppen til å tenke 
positivt. Det trenger vi i en merkelig 
tid!

Grønt er en farge vi har sett i trend-
bildet over flere år, og vil også følge 
oss videre. På lik linje med gulfargen, 
bringer den håp om ny vår, nye tanker 
og friske skudd. De passer også godt 
sammen med gulfargene vi har pre-
sentert over.

Fargene i trendbildet beveger seg 
også over i en mer rødlig kulør, og i 
kombinasjon med den gule ser vi 
inkluderende rødfarger, sarte, sofisik-
erte rosafarger og spenstige rosa 
koralltoner.

ABC hus følger trender
Vi i ABC hus følger trenden når det 
gjelder farger på våre dører, og vi 
elsker å se at våre kunder gjør det 
samme. Mer enn noen gang velges 
det dører i farger, både på ytter- og 
innerdører.  Vår oppfordring er: Velg 
farge på din dør for et mer personlig 
uttrykk! 

Farge på ytterdør
På vår leverandør Harmonie sine nett-
sider - kan du se ytterdøren i akkurat 
den NCS fargen du ønsker. Her ser du 
en film om hvordan du bruker 
fargevelgeren. Ha gjerne fargekodene 
fra Jotun som et hjelpeverktøy for å 
finne NCS koden du er ute etter. 
Og husk – hos oss har vi et stort 
utvalg i standardfarger, men du har 
også mulighet til å få døren i akkurat 
den fargen du ønsker deg mot et 

tillegg i pris. 
Et godt tips er å tittte innom insta-
gramkontoen til @harmonienorge, 
som deler mye inspirasjon fra dører i 
vakre farger.

Innerdør i akkurat den 
fargen du ønsker
Det er utrolig gøy å kunne komme 
med fargekoden en ønsker på veggen 
hjemme og få lik farge på din innerdør. 
Klassisk hvite innerdører har i stor 
grad tatt over for dører i bomull, og de 
siste årene vi ser en markant økning 
på at folk ønsker sorte eller andre 
spennende farger på sine innerdører 
– for å matche resten av stilen inne. 

Tiden der alle skulle ha hvite 
innerdører er over, og vi elsker å følge 
med på utviklingen i interiørverden. 

FARGER
TILFØRER HUSET PERSONLIGHET

Hjemmet vårt er viktigere enn noen gang. Det er nå også blitt vår 
trygghet, og vi er mer hjemme enn noen gang. Med det følger trangen 

til å ha et hyggelig og personlig hjem. Et sted der man samler energi og 
slapper av i. Trendene viser at vi fortsatt holder oss til farger, men går 
nå fra en støvete fargepalett til mer kulørsterke farger, farger som gir 

optimisme og håp om tiden som ligger foran oss. 

LINDHJEMDØRA: Lindhjemdøren 
er virkelig flott med sidefelt. Døren 
er er samarbeidsprosjekt mellom 
Harmonie og Studio Lindhjem.  (Foto: 
@stineskoli)

FARGE PÅ INNERDØR: Her har Kristin bak @studiolindhjem 
valgt fargen Elegant på innerdørene sine fra Harmonie. Her 
ser dere Line 3-speil som er en stilren innerdør.  
(Foto: @studiolindhjem)

INNERDØR I SORT: Om du velger 
innerdørene i dine i sort skaper du 
med en gang et industrielt uttrykk i 
hjemmet ditt.

"Fargene vil poppe litt mer i 2021  
– og de vil være mer

 kulørsterke og mer lekne!”
- Lisbeth Larsen, Jotuns globale fargesjed

ANDREA: Andrea er 
en av standarddørene 
våre, og det klassike 
uttryket i en behagelig 
gråfarge skaper en 
rolig base i inngang-
spartiet.



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.    “

Pizzasnurrer
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)

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

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

I le for været 
Hyttene har praktisk tak-
overbygg som danner le 
for vær og vind. Hva med 
å samle familien rundt 
bålpannen til middag 
eller kveldskos?

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

Luksus med badstu
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. 

Drøm...
Etter en lang dag ute er det 

ekstra godt å komme til 
oppvarmet badstu.

KILDE: COOP.NO 

KILDE: THEWELLNESBLOG.NO



Kveldroveien 7, N-1407  VINTERBRO    •    Tlf: 47 47 15 50    •    post@abchus.no    •    abchus.no

Enklere blir det ikke!


