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Vår visjon er at livet med hytte skal være 
enkelt. Fra du bestemmer deg for å 
bygge, til du skal ta hytta i bruk, vil vi gi 
deg en ukomplisert og trivelig opplevelse 
som hytteeier. 
For noen betyr enkelt en enkel standard, 
for andre betyr det mye komfort. Med 
Pasvikhytta er det du som kunde, som 
forteller oss hva som er enkelt for deg. 
Og så lager vi hytta etter dine ønsker. 
Det gjør hver Pasvikhytte personlig.

Fleksible og praktiske hytter, 
produsert i Kirkenes

Med fleksibilitet mener vi at du som 
kunde i stor grad kan få tilpasset 
Pasvikhytta som du ønsker, både når det 
gjelder levering og de ferdige løsningene. 
Vi tar høyde for at du kanskje vil utvikle 
hytta videre, i løpet av livet.

At hytta er praktisk handler om at vi 
har tatt spesielt hensyn til hvordan den 
skal bli brukt, som et utgangspunkt for 
utendørsaktiviteter - rett ved hytta og i 
naturen rundt.
 

Til å stole på

Tillit ligger til grunn for alt vi gjør. 
Du kan regne med at vi holder det vi 
lover, og gjør en utmerket jobb. 
Vi er opptatt av at du skal ha bare gode 
følelser for din Pasvikhytte. Den kommer 
tross alt til å bli en viktig del av livet ditt.

Verdiene våre forteller oss hvordan vi 
forholder oss til hverandre og 
arbeidet vårt:

Åpen - De beste løsningene oppnår 
vi gjennom å samarbeide og å være 
inkluderende: internt, med arkitekt, 
entreprenører, håndverkere, kunden og 
andre. Det er alltid mulig å lære noe nytt 
av hverandre og bli enda bedre.

Løsningsorientert - Med alt på ett 
sted, positive medarbeidere og 
samarbeidspartnere, mener vi det meste 
er mulig. Hvis en utfordring ikke lar seg 
gjennomføre, finner vi en annen løsning.

Jordnær - For oss er virkeligheten og ekte 
mennesker det mest inspirerende vi kan 
tenke oss. Vi skal kunne være oss selv, og 
respektere hverandre.

Forord

Livet med 
hytte skal være 

enkelt!
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Bygget for mørketid...

Under nordlys og stjernehimmel, i kulde og snø, er det fortsatt lunt og godt 
inne i hytta. Med vedovn i oppholdsrom, åpen kjøkkenløsning og mye utsikt,
ligger alt til rette for et trivelig innemiljø. Når vinteren kommer er hytta klar 
for sesongens uteaktiviteter.
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Om sommeren går de lyse dagene i ett. På hytta kan du styre tiden selv og 
gjøre som du vil. Vi har tenkt på hvordan du skal få størst glede av det naturlige 
lyset, samtidig som det skal være mulig å trekke seg tilbake og slappe av.

...og midnattssol
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Moderne

Rødsand 82 Rødsand 82 m/hems Rødsand 90 Rødsand 90 m/hems

Brattli 45 Brattli 59

Brattli 66 Brattli 74 Brattli 78 Brattli 81

Svanvik 67 Svanvik 84

24 26 28 30

12 14

16 18 20 22

8 10
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Tradisjonell

Rødsand 49 Rødsand 53 Rødsand 67 Rødsand 68

Rødsand 70 Rødsand 76 Rødsand 88 Spurven 30

34 36 38 40

42 44 46 48

Spurven 41 50
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Moderne

Vår moderne serie består av et utvalg av 
hytter fra 45m²  og oppover.

I denne serien av utvalgte hyttemodeller 
er basisen at hyttene er tilpasset vår nye 
generasjon hytteliv brukere. Hyttene er 
tidløs moderne med elegant arkitektur, og 
nyskapende form. Her har vi tilrettelagt 
for dagens komfortkrav, samtidig som 
utformingene av hyttene er forankret i den 
nordnorske hyttetradisjonen.

Vi har ikke unødvendig bruk av pynt og 
detaljer. Med fokus på tidløs form og 
moderne løsninger, vil vi møte den moderne 
stilen som forventes i dagens hyttemiljøer.

Hyttene er inspirert av lokalt solid håndverk 
og bruk av materialer av høy kvalitet.

Enkelte av modellene har sin egen 
minimalistiske stil med et takutstikk og 
særegen utforming, noe som bidrar til en 
lun og praktisk uteplass.
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Svanvik 67 

Svanvik 67 tilhører vår moderne serie og er basert på 
at modellen er tilpasset vår nye generasjons brukere.

To sosiale soner
Svanvik 67 er en tidløs og moderne hytte med store 
vindusfelt i gavl. Vindusfeltene brytes med en innlagt 
steinfasade, som gir hytta et tøft og moderne utrykk. 
Hytta har i tillegg en stor hems, som gjør at vi får 
to adskilte sosiale soner som kan benyttes til f.eks. 
barnas favorittsted på hytta.

BRA: 66,3 m² 

BTA: 71,6m² 

BYA: 76,4 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,82 m 

STØRSTE LENGDE: 12,2 m

MØNEHØYDE: 5,15 m

SOVEROM: 3

HEMS: 25,2 m²
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Svanvik 84 

Svanvik 84 tilhører samme moderne serie som 
lillebror Svanvik 67 bare i en større utgave. Dette gir 
deg deg flere rom med flere valgmuligheter. 

Mange rom
Hele 3 store soverom er plassert i skjermet avstand 
fra oppholdsrom. Hytta har også en stor hems på 
29m² som kan benyttes til både ekstra sengeplasser 
og loftstue.

Hytta har sin egen minimalistiske stil, med stort 
takutstikk og særegen utforming som i tillegg bidrar 
med en lun og praktisk uteplass.

BRA: 83,8 m² 

BTA: 92,1 m² 

BYA: 96,2 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,82 m 

STØRSTE LENGDE: 15,3 m

MØNEHØYDE: 5,15 m

SOVEROM: 3

HEMS: 28,9 m²
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Brattli 45 

Brattli 45 er ei smart hytte, med plass til det meste. 
For å utnytte plassen maksimalt har vi samlet 
kjøkken og bad mot hverandre. Den skrå himlingen 
gjør romfølelsen i Brattli 45 unik. Store vindusflater 
som slipper inn mye i den åpne stuen og det 
praktiske kjøkkenet.

 Stor til å være lita

Til å være ei lita hytte har Brattli 45 en romslig gang. 
Det er viktig å ha nok armslag til å kunne kle seg 
skikkelig og holde god orden. Inngangspartiet er 
overbygd, så det skal være mulig å sitte ute i nesten 
all slags vær.

BRA: 44,9 m² 

BTA: 49,3 m² 

BYA: 55,4 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,65 m 

STØRSTE LENGDE: 7,65 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 2 
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Brattli 59 

Brattli 59 har en stor hall som gir deg rikelig med 
plass og gode oppbevaringsmuligheter. 
I bod/teknisk rom tilknyttet gangen er det også 
mulighet for oppbevaring. I gangen fører trappen 
opp til hemsen på nesten 18 m² som enkelt kan 
gjøres om til soverom. Et praktisk bad ligger i 
nærhet til to gode soverom.

Trivelig inne og ute

Det åpne kjøkkenet henger sammen med ei romslig 
stue, kjøkkenbenken vender ut mot stua, og inviterer 
til å lage mat sammen. Det er store vindusflater fra 
gulv til tak, som gir masse lys innover i hytta. 
Stua kan innredes med 2 sittesoner i stuen. 
Rett utenfor stua er det en omfangsrik delvis 
overbygd terrasse, som skaper en fin helhet i 
samspill med stua inne. Dette gjør Brattli 59 til en 
av Pasvikhytta sine mest populære modeller.

BRA: 58,7 m² 

BTA: 63,5 m² 

BYA: 65,5 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,65 m 

STØRSTE LENGDE: 9,05 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 17,7 m²
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Brattli 66 

Brattli 66 har som de aller fleste Pasvikhytter, 
en praktisk hall med bod som gir bedre plass til 
oppbevaring av klær og utstyr. 

Hyggelig med enda mer plass
Badet er plassert i tilknytning til begge 
soverommene, der det ene soverommet har plass 
til en stor dobbeseng. Hemsen på over 19 m² har 
direkte trapp fra hallen, og kan brukes som ekstra 
soverom eller oppholdsrom. Også her finner man den 
åpne stue og kjøkkenløsningen som kjennetegner 
Pasvikhytta.

BRA: 65,5 m² 

BTA: 70,5 m² 

BYA: 71,7 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,65 m 

STØRSTE LENGDE: 9,7 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 19,3 m²
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Brattli 74 

Brattli 74 er en hytte med særpreg. Den har to 
romslige soverom nede, der det ene er et «Master 
bedroom». Mulighet for ett ekstra soverom på 
hemsen. En stor hall med tilgang til bod, gjør at 
det er god plass til bekledning når man kommer 
fra tur. Hemsen på 22 m² har tilgang fra trappen 
som er sentralt plassert i gangen utenfor badet. 
Plasseringen av badet er gjort med tanke på at det 
skal være lett tilgjengelig fra begge soverommene.

Mange muligheter
Ovnen er sentralt plassert i stuen, og er som et møbel 
i seg selv. Et stort kjøkken med plass til spisebord 
gjør at det alltid er hyggelig å sette seg ned å spise et 
godt måltid med familie og venner. Utgang fra stue 
til overbygd terrasse. 

BRA: 73,8 m² 

BTA: 81,3 m² 

BYA: 82,8 m² 

STØRSTE BREDDE: 9,9 m 

STØRSTE LENGDE: 9,7 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 19,5 m²



19



20

Brattli 78 

Brattli 78 er en av våre største hytter. Den har tre 
store soverom og mulighet for å lukke hemsen, slik 
at man får et oppholdsrom/ soverom på hele 22 m2. 
Tilgang til hemsen går via trapp i hallen.
 

Alle er velkomne
Denne hytta klarer virkelig å romme mange folk og 
innendørsaktiviteter samtidig, venner som familie. 
Romslig hall og garderobe gjør det mulig for alle å 
holde orden på sine ting. Åpen stue og kjøkken på 
nesten 40 m² gjør at det er nok plass til alle. Store 
vindusflater gjør at lyset naturlig slipper inn gjennom 
hele hytta. Med direkte utgang til en av to overbygde 
terrasser.

BRA: 77,8 m² 

BTA: 85,3 m² 

BYA: 87,1 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,65 m 

STØRSTE LENGDE: 11,9 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 22 m²
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Brattli 81 

Brattli 81 byr på tre gode soverom. Inngangsfløy 
med stor garderobe og bod. Praktisk overbygg 
over inngangspartiet. Med egen utgangsdør fra 
kjøkkenet er det kort vei til uteområder, og eventuelt 
utekjøkken eller grovkjøkken. Hemsen på 18 m² kan 
brukes til TV-stue, eller enkelt gjøres om til et ekstra 
gjesterom. Hytta har et romslig bad avskjermet i 
inngangsfløyen.

Har det meste
 
Ovnen er sentralt plassert i stua. Og den åpne 
løsningen med god takhøyde mellom stue og 
kjøkken, inviterer til hyggelige opplevelser sammen 
med familie og gode venner. Det er som på de fleste 
Pasvikhyttene, direkte utgang fra stue til terrassen. 
Her kan man nyte lune sommerkvelder.

BRA: 80,5 m² 

BTA: 88,5 m² 

BYA: 88,5 m² 

STØRSTE BREDDE: 11,65 m 

STØRSTE LENGDE: 9 m

MØNEHØYDE: 4,9 m

SOVEROM: 3

HEMS: 17,9 m²
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Rødsand 82

Rødsand 82 er en av de større hyttene i vår moderne 
serie, og er blitt kundenes favoritt. 
Mye takket være den gjennomtenkte planløsningen. 
Den byr på tre store soverom som er plassert i den 
ene enden av hytta, og du kan enkelt lukke døren 
mellom gangen og stua. Badet er på nesten 6 m².

Stor hytte
 
Fra en romslig hall med tilgang til bod og garderobe, 
kommer du inn i en åpen stue med stort kjøkken og 
god spiseplass. Mye lys slipper inn fra alle vinduene 
som går fra gulv til tak. Fra kjøkkenet er det direkte 
utgang til en overbygd terrasse.

 

BRA: 81,9 m² 

BTA: 89,2 m² 

BYA: 92,9 m² 

STØRSTE BREDDE: 8 m 

STØRSTE LENGDE: 12,6 m

MØNEHØYDE: 4,6 m

SOVEROM: 3 
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Rødsand 82
m/hems

Hytta har lik planløsning som Rødsand 82 men med 
hems.

Hemsen gir et tilleggsareal på 29m² som kan 
utnyttes til ekstra soveplasser og loftstue.

Stor hytte med hems
En stor hall med direkte tilgang på bod, gir deg 
hele 13m2 for oppbevaring av klær og utstyr til hele 
storfamilien. Vinterlige aktiviteter med nødvendig 
utstyr har du dermed god plass til i denne løsningen.

BRA: 81,9 m² 

BTA: 89,9 m² 

BYA: 92,9 m² 

STØRSTE BREDDE: 8 m 

STØRSTE LENGDE: 12,6 m

MØNEHØYDE: 5 m

SOVEROM: 3 

HEMS: 27,8 m²
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Rødsand 90

BRA: 90,0 m² 

BTA: 98,4 m² 

BYA: 100,0 m² 

STØRSTE BREDDE: 8 m 

STØRSTE LENGDE: 13,9 m

MØNEHØYDE: 4,6 m

SOVEROM: 3

Rødsand 90 er vår største modell med moderne 
vindussetting i klassisk utførelse. De store 
vindusfeltene gir hytta en svært trivelig romfølelse, 
der naturen utenfor kommer tett på. 

En stor og romslig hytte
Stor åpen løsning med stue og kjøkken med egen 
utgang til veranda. Egen sone som inneholder 
tre soverom gir deg god avskjerming fra øvrige 
oppholdsrom. 
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Rødsand 90
m/hems

Denne modellen har i tillegg en stor åpen hems på 
29,3 m², som gir deg muligheter for både ekstra 
soveplasser og eventuelt loftstue. 

En stor hems i tillegg
Med den store glassfasaden får du godt med lys inn i 
hytta og oppnår en god romfølelse.

 

BRA:  90,0 m² 

BTA: 98,4 m² 

BYA:  100,0 m² 

STØRSTE BREDDE: 8 m 

STØRSTE LENGDE: 13,9 m

MØNEHØYDE: 5 m

SOVEROM: 3

HEMS: 29,3 m²



31



32

Tradisjonell

Vår tradisjonelle serie består av et utvalg 
hytter som er både nyskapende og 
funksjonelle, med inspirasjon fra godt 
etablert byggeskikk med gjennomtenkte 
løsninger og bygningsformer.

Hyttene har planløsninger som er effektive 
og kan tilpasses på ulike måter etter 
kundens behov.
Modellene som inneholder hems, har også 
tilgang på rikelig med ekstra soveplasser 
eller loftstue med god ståhøyde.

Hyttene i serien har et tradisjonelt utrykk 
med vindusflater som gir god kontakt med 
naturen utenfor.

Samtlige hytter passer godt inn i ulike 
typer terreng, som ved sjøen, i skogen eller 
på fjellet. 
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Rødsand 49

Rødsand 49 er en arealeffektiv og praktisk hytte 
med to soverom. Åpen løsning fra gangen mot 
stue og kjøkken. Oppholdsrom har skrå himling 
som gir ekstra god romfølelse. Utvendig bod med 
god plass til oppbevaring. Det er i tillegg tak over 
inngangsparti. Fra stuen er det direkte utgang til 
terrassen.

Romslig hytte 
til en rimelig pris

Overbygg foran inngangsdør og utebod. 
Fem vindu i tillegg til verandadør i stue/kjøkken, 
som gir godt med lys. Hytta er intim og koselig, 
samtidig som den har god nok plass til både sofa- 
og spisegruppe.

BRA: 48,6 m² 

BTA: 53,1 m² 

BYA: 53,3 m² 

STØRSTE BREDDE: 8,1 m 

STØRSTE LENGDE: 7,5 m

MØNEHØYDE: 3,8 m

SOVEROM: 2 
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Rødsand 53

Rødsand 53 byr på en smart og romslig planløsning
med bad og to soverom.
En lukket hems på 14 m² kan brukes som loftstue
eller ekstra soverom. Hytta har også overbygd
inngangsparti med direkte tilgang til bod/sportsbod.

 

Stor hems
 

Skrå himling i stue og kjøkken, med flere vinduer
som gir rommet mye lys og en følelse av god plass.
Hytta har en flott terrasse som går fra
inngangspartiet og rundt til forsiden.

BRA: 52,7 m² 

BTA: 58,7 m² 

BYA: 59 ,7m² 

STØRSTE BREDDE: 7,5 m 

STØRSTE LENGDE: 9,0 m

MØNEHØYDE: 4,55 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 14,1 m²
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Rødsand 67

Rødsand 67 gir deg alle fasiliteter på et plan. Kjøkken 
og stue med spiseplass danner et naturlig midtpunkt 
i hytta. Det er tre store soverom med bad og badstue 
i nærhet til soverommene. Det er god garderobeplass 
i gangen.
 

Alt på et plan

Tak over inngangsdør til kjøkken og terrasse hele 
veien rundt til hoveddør. I denne hytta er alt på 
ett plan, som for mange er å foretrekke. Utgang 
overbygd terrasse fra stue.

BRA: 66,4 m² 

BTA: 73,9 m² 

BYA: 75,9 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,5 m 

STØRSTE LENGDE: 12,0 m

MØNEHØYDE: 3,9 m

SOVEROM: 3 
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Rødsand 68

Rødsand 68 byr på en fasade som passer like godt 
inn på fjellet, som i skogen, eller ved sjøen. Stor 
gang med mye garderobeplass. Bad med inngang 
til badstue. Stor stue med åpen kjøkkenløsning og 
spiseplass. Det er tre soverom i første etasje. På 
den romslige hemsen er det en stor loftsstue med 
tilhørende bod og soverom.
 

Praktisk hytte med gode 
løsninger

 
Går du ut fra den romslige stua, kommer du rett ut 
på en stor og flott terrasse. Dette er en hytte med 
gode romløsninger og mye plass til oppbevaring

BRA: 67,2 m² 

BTA: 74,7 m² 

BYA: 74,7 m² 

STØRSTE BREDDE: 8,4 m 

STØRSTE LENGDE: 10,35 m

MØNEHØYDE: 5,5 m

SOVEROM: 3

HEMS: 32,2 m²
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Rødsand 70

En enkel og lettbygd hytte i vår tradisjonelle serie.
Planløsningen gir svært god romfølelse med tre 
soverom og stort inngangsparti.

 

Enkel og tradisjonell

Rødsand 70 har fått plass til det meste. Med store 
soverom, stort bad og åpen kjøkken- og stueløsning. 

BRA: 69,9 m² 

BTA: 78,2 m² 

BYA: 78,2 m² 

STØRSTE BREDDE: 7,5 m 

STØRSTE LENGDE: 12 m

MØNEHØYDE: 3,9 m

SOVEROM: 3
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Rødsand 76

Rødsand 76 er en hytte med atmosfære og 
potensiale for individuelle løsninger. En egen stue 
med utsyn, i nærhet til kjøkken og spiseplass. Tre 
store soverom. Og hva er vel en hytte uten badstue? 
Det har vi selvfølgelig tenkt på, og det er inngang 
direkte bra badet.

Stort kjøkken og 
romslig stue

 
Tak over en flott terrasse som går rett ut fra stuen. 
Dette er en av våre største hytter. Det er rikelig 
med plass i stuen, stort kjøkken og det er også god 
størrelse på soverommene. Hytta har tradisjonelle 
vindusløsninger som gjør den lys og trivelig samtidig 
som den er unik og stilig.

BRA: 76 m² 

BTA: 84,3 m² 

BYA: 86,0 m² 

STØRSTE BREDDE: 9,3 m 

STØRSTE LENGDE: 11,4 m

MØNEHØYDE: 3,95 m

SOVEROM: 3 
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Rødsand 88

Rødsand 88 er vår største modell i vår tradisjonelle 
serie. Den byr på tre soverom, bad og badstue i 
samme sone som soverommene. Fra en romslig hall 
med tilgang til bod og garderobe, kommer du inn i en 
åpen stue med stort kjøkken og spiseplass. Fra hallen 
er det også direkte utgang til en fin og lun terrasse.

 

God plass
 
Rødsand 88 er delt i to soner. I den ene har du 
soverommene, bad og bod, mens i den andre er stua 
og kjøkkenet. Disse to er bundet sammen av en 
romslig hall. Ut fra hallen kan du gå ut hoveddøren 
på den ene siden og ut til en stor, flott terrasse på 
den andre siden.

 

BRA: 87,9 m² 

BTA: 98,3 m² 

BYA: 98,3 m² 

STØRSTE BREDDE: 8 m 

STØRSTE LENGDE: 14,1 m

MØNEHØYDE: 3,75 m

SOVEROM: 3 
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Spurven 30

En av våre minste hytter, men innholdsrik med stor 
hems som gir mulighet for flere soveplasser.
Passer utmerket som jakthytte, anneks, eller bare 
som et rimeligere alternativ til ny hytte.

 

Liten hytte, med plass 
til mange

 

Spurven 30 inneholder alt av fasiliteter en familie 
trenger på hytta.
 

BRA: 29,5 m² 

BTA: 31,9 m² 

BYA: 33,6 m² 

STØRSTE BREDDE: 5,2 m 

STØRSTE LENGDE: 6,1 m

MØNEHØYDE: 4,1 m

SOVEROM: 1 

HEMS: 9 m²
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Spurven 41

En tidsriktig og moderne hytte med praktiske 
løsninger som gjør at hytta virker større enn den er.
Store gode vindusløsninger som gir deg en god 
romfølelse med mye lys i stue og kjøkken.

Praktisk hytte 
Hytta byr på 2 gode soverom, stor hems, samt stort 
VF med direkte tilgang til bad og WC.

BRA: 40,6 m² 

BTA: 43,2 m² 

BYA: 47,1 m² 

STØRSTE BREDDE: 5,4 m 

STØRSTE LENGDE: 8 m

MØNEHØYDE: 4,1 m

SOVEROM: 2 

HEMS: 12 m²
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Lokal 
produksjon

I moderne produksjonslokaler bygger vi 
effektivt elementer innendørs, som gjør at 
vi raskt kan levere hytter av høy kvalitet til 
en fornuftig pris. Til montering vet vi hvilke 
håndverkere som er dyktige. Hyttene er 
også mulig å sette opp selv, hvis du ønsker 
det.

Uansett følger vi opp om det skulle være 
noe. Det er bare å ta kontakt!

 

 

Kontakt:

Kirkenes Element og takstol
Johan Knudtzens gate 25
9900 Kirkenes

Tlf: 922 00 611
epost: post@ket-as.no
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KLIKK SAMMEN EN VANNTETT VEGG PÅ 1-2-3!

Med et bredt sortiment tilbyr Fibo tidsriktige løsninger for dine vegger - til en bra pris! 
Fibo Veggsystem kan brukes som vanntett veggbekledning i våtrom. Panelene er  
enkle å rengjøre og vedlikeholde, de varer i mange titalls år og er godkjent  
i henhold til våtromsnormen.  

Den erfarne byggmesteren i Eidsvoll er sannsynligvis den som har montert flest Fibo 
veggpanel i norske bad. Det begynte i 2012, da 200 bad skulle renoveres i et leilighets-
bygg. Siden den gang har Mork montert Fibo veggsystem i nærmere 400 bad.

Fibo veggpanel kommer i full takhøyde og klikkes enkelt sammen med Fibo Aqualock. 

Se mer på fibo.no - A smart way to transform your wall

Stilig bad
til en stilig pris!

”Veggpanelene kommer i mange lekre dekorer, 
og systemet er helt vanntett.” 
Kjell Mork, Byggmester
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NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE
MONTÉR - EN DEL AV 

Vi i Montér er opptatt av å hjelpe deg 
med ditt hytteprosjekt. Vi er stolt total-
leverandør av trelast og byggevarer til 
Pasvikhytta.

Montér er en del av Optimera. Optimera er  
Norges største aktør innen salg og  
distribusjon av byggevarer, trelast og interiør 
med 200 utsalgssteder inkludert over 130  
Montér-butikker fra nord til sør.

Du får mer hos
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I tillegg til de rene linjene og den sterke funksjonaliteten AUBOs kjøkken henter fra 
stolte, danske designtradisjoner, kjennetegnes de også av dette samspillet mellom 
design og funksjon.

Og nettopp dette – å levere et flott kjøkken i utmerket kvalitet som tåler daglig bruk i 
mange år fremover – har vært ledestjernen til alle i AUBO i tre tiår.

Dette kaller vi: AUBO – DANSK KJØKKEN PÅ SITT BESTE

ET KJØKKEN BYGGET PÅ DANSK DESIGN OG KVALITET

AUBO.NO
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• Stolt leverandør av listverk, 
utforinger og panel til 
Pasvikhytta 
 

• Landets ledende innen 
interiørtre 
 

• Lokalisert i Helgeroa(Larvik) 
og Mo i Rana  
 

• Bærekraftig, sertifisert råvare 
 
 

NÅR DETALJENE TELLER 
til Pasvikhyttene 
 

• Landets ledende 
innen interiørtre 
 

• Lokalisert i 
Helgeroa(Larvik) og 
Mo i Rana  
 

• Råvarer av 
bærekraftig, 
sertifisert furu fra 
Nord-Europa 
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Huntonit Panelbord Rustikk Saltdal

RUSTIKK PANELBORD
Anvent panelbordet liggende eller stående i tak og på vegg.
Str. 11 x 142 x 2420 mm

Røst Lillesand Færder Lindesnes Saltdal Svalbard

GARANTI

20 år

HUNTONIT  T
AK

Huntonit.no

WOOD VEGGPLATE
Ferdig beiset veggplate med låsesystemet som gir skjult montering.
Str. 14x620x2390 mm

Tjærebrun UbehandletSkigardDrivvedLys NeverKalkhvit

Smartpanel.no

KOMPLETT KOLLEKSJON        FOR HUS OG HYTTE

Smartpanel Wood Drivved
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A business built on airwww.sundolitt.no

H
A

V
N

EV
IK

   

Sundolitt ® Ringmursystemer
Fremtidens byggisolasjon – kort byggetid

Ringmur
Forskaling, isolasjon og puss i ett

• Lett å håndtere

• Bredt bruksområde

• Flere høyder

• Komplett system

• Teknisk godkjenning

Ringmur RE36 RS
Beregnet for plate på mark

• Bedre styrke og stabilitet

• Støpes sammen med plate

• Innebygget sålefundament

• Tilpasset byggeforskriftene

• Kostnadseffektiv

L-element 
Sterk og stødig konstruksjon

• Elementene leveres i to høyder

• Støp plate og ringmur i en operasjon

• Kostnadseffektivt
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Natre Vinduer er stolt  
leverandør av balkong-

dører og vinduer til  
Pasvikhytta
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KOMPLETTE LØSNINGER

ALTA • BERGEN (HAUKÅS OG KANALVEIEN) • BILLINGSTAD • BODØ 
DRAMMEN • FREDRISTAD • FØRDE • GJØVIK • HAMAR • HARSTAD 
HAUGESUND • HOLMESTRAND • HØNEFOSS • KONGSBERG 
KRISTIANSAND • KVINESDAL • LØRENSKOG (SKÅRER) • MOLDE 
MO I RANA • MOSJØEN • MOSS • OSLO (SKØYEN OG ALNABRU) 
SANDNESSJØEN • SKI • STAVANGER (FORUS) • STEINKJER • SORTLAND
TROMSØ • TRONDHEIM • TØNSBERG • VALDRES • ÅLESUND 

VI ER 
LEVERANDØR 

TIL 
PASVIKHYTTA

Flisekompaniet leverer fliser og tilbehør 
til Pasvikhytta. Ta kontakt med vår 
nærmeste butikk for mer informasjon.
Vi gir deg løsninger du  har lyst på.
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nordpeis.no

Nordisk design er kjent for sin enkelhet, 
funksjonalitet og minimalisme. Nordpeis  
er størst på et ikonisk norsk møbel; peisen. 

Med glødende interesse for detaljer,  
kvalitet og innovasjon er vi med på  
å skape signaturen til norsk design. 
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Når vi lager byggisolasjon, skal den 

ha best mulig isolasjonseffekt. Vi skal gi 

deg som bygger det beste utgangspunktet 

for å lage den mest komfortable og 

energieffektive hytta.

FÅ DET
BEST MULIG

Bygge hytte?

ISOLERER BEST
GLAVA® Proff 34 har en isolasjonseffekt 
som er hele 9 prosent bedre enn det som 
ellers er vanlig standard i markedet (A37).

LAGES MED  
RETURGLASS
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Bygg bedre, enklere

Stolt leverandør av norske
kvalitetsprodukter til tak
Isola Powertekk
Stormsikkert tak for ekstra
værharde forhold
Isola Takshingel
Med markedets beste regntetthet
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