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HEDDA HYTTER ER STOLT SPONSOR AV SKISKYTTEREN JOHANNES THINGNES BØ
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PLASS NOK TIL  
ALT DU TRENGER
For mange av oss er hytta det 
naturlige utgangspunktet for et 
aktivt liv med naturopplevelser 
og sportslige utfordringer. Enten 
du foretrekker hyggelige skiturer, 
storslåtte toppturer eller en lang 
dag i bakken, kan HEDDA sports-
hytter tilrettelegges spesielt for en 
aktiv livsstil. Hyttene er blant annet 
godt tilrettelagt for oppbevaring av 
sports utstyr med mulighet for egen 
smørebod, samt en rekke smarte 
oppbevarings løsninger. Interiøret 
er skreddersydd for aktive folk og 
plassutnyttelsen er optimal.

LITEN NOK FOR TO,  
PLASS NOK FOR GJESTER
Hytta skal også gi deg ly for været, 
hvile til kropp og sjel og kjærkom-
men avkobling – gjerne med fami-
lie og gode venner. Sett deg godt 
til rette på terrassen med noe godt 

i glasset etter en innholdsrik og 
aktiv dag, eller søk ly for ruskevæ-
ret foran peisen med noe varmt i 
koppen mens du venter på at bad-
stuen skal bli varm.  

I dagsengen kan du strekke på slitne 
bein mens du nyter blåtimens pan-
orama i naturen utenfor. Store og 
fleksible vindusflater åpner for et 
lyst og luftig interiør, som i sam-
spill med omgivelsene utenfor gir 

en unik følelse av å være i ett med 
naturen.HEDDA har et lavmælt 
ut trykk som gir en lun og intim 
innestemning.

SKAP ET HYGGELIG  
UTEROM
Sportshyttene kan enten stå for 
seg selv, eller være del av et tun 
bestående av flere hytter med ulike 
funksjoner. I tillegg til hovedhytte 
kan det være en ekstra gjestehytte, 
en sportsbod eller en frittliggende 
badstuhytte. Kanskje trenger du en 
bod til redskap og fiskesaker? Når 
man etablerer et slikt hyttetun ska-
per man et hyggelig og funksjonelt 
uterom mellom hyttene.

Vår oppgave er å skreddersy din 
HEDDA sportshytte til din tomt, 
til rettelagt dine aktiviteter og ditt 
sosiale liv. Din HEDDA skal gi deg 
en god start og være et mål det er 
verdt å nå. ◆

Søk ly for  
ruskeværet foran 
peisen med noe  

varmt i koppen mens 
du venter på at badstuen 

skal bli varm.

SMARTE HYTTER 
FOR DE AKTIVE

SMÅ, SMARTE OG OVERRASKENDE STORE

En Hedda sportshytte er det naturlige alternativ dersom drømmen  
 er en funksjonell og stilren hytte med enkelt vedlikehold og smarte løsninger. 

En sportshytte er en litt mindre hytte, på 50–70 m2, 
og bygges som en standard Hedda-hytte.
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KLASSISK, ENKEL 
OG STILREN

HEDDA L-SPORT 67m2 MED 3 SOVEROM

L58 er en enskipet løsning med hems. Løsningsforslagene som er presentert  
her inneholder overbygget inngang, gang, kjøkken med spisestue,  

2 eller 3 soverom, bad, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse. 
Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 679.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.499.000,–

BEBEYGD AREAL: 67,2 m2 
BRUKSAREAL: 57,0 m2

SOVEROM: 2 eller 3
SOVEPLASSER: 8–12

TERRASSEAREAL: 11,8 m2

AREAL HEMS: 5,3/5,7 m2

 Priser i norske kroner 
inkludert mva. Gjelder frem til 

1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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MYE ROM 
PÅ LITEN PLASS

HEDDA LU-SPORT 50m2 MED 2 SOVEROM

LU47 har inngangsparti med takløft på én av hyttas langsider. 
Løsningsforslaget som er presentert her inneholder overbygget inngang, gang,  

kjøkken med stue/spisestue, 2 soverom, bad/toalett og bod. 
Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 529.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.209.000,–

BEBEYGD AREAL: 50,0 m2 
BRUKSAREAL: 42,3 m2

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 4–6

TERRASSEAREAL: 2,5 m2

 

 Priser i norske kroner 
inkludert mva. Gjelder frem til 

1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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KOMPAKT OG
FUNKSJONELL

HEDDA LA-SPORT 58m2 MED 2 SOVEROM

LA48 har utbygd inngangsparti med bod og overbygget tak på én av hyttas langsider.  
Løsningsforslaget som er presentert her inneholder overbygget inngang, vindfang, gang, 

kjøkken med spisestue, 2 soverom, bad/toalett, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse. 
Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 609.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.359.000,–

BEBEYGD AREAL: 58,3 m2 
BRUKSAREAL: 49,4 m2

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 6–8

AREAL TERRASSE: 7,6 m2

 

Priser i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder 
frem til 1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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EKSTRA TAKHØYDE
OG UTSYN

HEDDA LA-SPORT 71m2 MED 3 SOVEROM

LA58 har hems og overbygget tak på én av hyttas langsider for ekstra takhøyde og utsyn.  
Løsningsforslaget som er presentert her inneholder overbygget inngang, gang, kjøkken med  

spisestue, 2 soverom, bad/toalett, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse. 
Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 729.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.589.000,–

BEBEYGD AREAL: 71,1 m2 
BRUKSAREAL: 60,5 m2

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 7–10

TERRASSEAREAL: 12,4 m2

AREAL HEMS: 5,7 m2

 Priser i norske kroner 
inkludert mva. Gjelder frem til 

1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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ROM FOR 
DET LILLE EKSTRA

HEDDA LA-SPORT 83m2 MED 3 SOVEROM

LA59 har hems og overbygget tak med inngangsparti og sportsbod på én av hyttas langsider. 
Løsningsforslaget som er presentert her inneholder overbygget inngang, vindfang, gang, kjøkken  
med spisestue, 3 soverom, bad/toalett, badstue, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse. 

Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 839.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.809.000,–

BEBEYGD AREAL: 83,3 m2 
BRUKSAREAL: 72,5 m2

SOVEROM: 3
SOVEPLASSER: 8–12

TERRASSEAREAL: 10,0 m2

AREAL HEMS: 8,2 m2

 Priser i norske kroner 
inkludert mva. Gjelder frem til 

1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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MED KARAKTER OG 
LUFTIGE ROM

HEDDA LH-SPORT 79M2 MED 3 SOVEROM

LH411 har et hevet midtparti som danner stor takhøyde og luftig romfølelse.  
Løsningsforslagene som er presentert her inneholder overbygget inngang fra terrasse,  

gang, bod, kjøkken med spisestue, 2 eller 3 soverom, hems, bad/toalett, badstue og stue.  
Hedda tilpasses omgivelsene og den enkelte tomt, og planløses etter ønsker og behov.
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ALT. 01

UTVENDIG BYGG
FERDIG OPPFØRT

Fra 799.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.749.000,–

BEBEYGD AREAL: 78,8 m2 
BRUKSAREAL: 69,5 m2

SOVEROM: 2 eller 3
SOVEPLASSER: 8–12

TERRASSEAREAL: 6,5/11,1 m2

AREAL HEMS: 12,1/10,9 m2

 Priser i norske kroner 
inkludert mva. Gjelder frem til 

1. februar 2019.

(tegningene er ikke i målestokk)

PRISER
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UTVENDIG BYGG [ALT 01]

Utvendig bygg (ferdig oppsatt) er 
ment for deg som er selvbygger. Vi 
leverer da tett bygg ferdig oppsatt 
over fundament. Å bygge selv betyr 
at du sørger for alt det innvendige 
arbeidet. Her står du fritt til enten 
å kjøpe inventaret og materialene 
fra Hedda Hytter, eller benytte deg 
av egne løsninger.

Bygget leveres med vinduer, ytter-
dører, utvendig tømmermannspa-
nel og creolbehandlet tretak etter 
Hedda Hytters høye kvalitetsstan-
dard.

NØKKELFERDIG [ALT 02]

Nøkkelferdig betyr komplett opp-
ført hytte over fundament1. Hytta 
leveres med flislagt gulv med 
varmekabler i vindfang og bad, 
komplett kjøkken med hvitevarer, 
bad med WC, dusj og baderom-
sinnredning, VVS- og elektrisk 
installasjon2, panelovner i opp-
holdsrom, og frittstående peis  
med stålpipe.

Utover dette kan det avtales leve-
ring og montering av fast og øvrig 
møblering.

1 Fundamentering ikke inkludert
2 Lamper og spotter ikke inkludert

FOR BEGGE LEVERANSENE

Inkludert i prisene er transport, 
reise og opphold for montørlag. Vi 
må ta forbehold om prisendring ved 
lang avstand fra fabrikk, og lokale 
pris forskjeller i enkelte om  råder. 
Byggemeldingstegninger er inklu-
dert, og om ønskelig kan vi også 
være behjelpelig med inn sending 
av byggemelding.
 
Bygg under 70m2 oppvarmet bruks-
areal leveres med 100 mm isolasjon 
i yttervegg og 200 mm isolasjon i 
tak og gulv. Bygg over 70m2 opp-
varmet bruks areal leveres med 200 
mm isolasjon i yttervegg og 250 mm 
isolasjon i tak og gulv.

LEVERANSEN
OMFANG OG TILVALG
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OM HEDDA
NÆRMERE NATUREN – NÆRMERE DEG

I en hytte er det godt å være når 
du skal pleie kropp og sjel. Der får 
familie og nære venner bedre tid 
til hverandre, og der gir naturen 
rom for rekreasjon og sportslige 
aktiviteter. Våre hytter skal opp-
leves som et godt sted å trekke seg 
tilbake, samtidig som de gir deg 
orkesterplass til naturen utenfor. 
Hedda-hyttene er tilrettelagt for 
dette med sitt lune og lavmælte 
uttrykk. De fleksible vindus flatene 
som gir pano ramautsikt til om gi-
velsene.

HISTORIEN
I 1989 engasjerte Hedda Hytter 
den anerkjente hyttearkitekten 
Jon Haug for å utvikle Hedda. Han 
kombinerte stavkonstruksjonen  
fra gammel norsk byggeskikk 
med fleksible og moderne modul-
løsninger. Målet var å skape et 
byggesystem for effektiv hytte-
produksjon, uten å gå på akkord 
med høye kvalitetskrav. I tillegg var 

intensjonen å gi HEDDA en utfor-
ming som skulle harmonere med 
omgivelsene og samtidig etterlate 
et beskjedent fot avtrykk i naturen.

BYGGESYSTEMET
HEDDA bygges etter strenge kvali-
tets krav i et modulsystem som har 
en grunnmodul med en bredde på 
120 cm. Det finnes i alt 7 grunnmo-
deller der tallene i typebetegnelsen 
angir antall moduler i bredde og 
lengde. Ut i fra disse grunnmodel-
lene spesial tilpasses hytta etter den 
enkeltes ønsker og behov. Størrelse, 
romfordeling, antall vinduer og 
plassering av disse er eksempler 
på individuelle behovstilpasnin-
ger. HEDDA produseres i Norge av 
norske kvalitetsmaterialer, og mon-
teres av våre dyktige montørlag.

Når du kjøper en hytte som er 
skredder sydd til deg og din tomt, 
får du akkurat det du ønsker deg.

Røtter i tradisjonell 
norsk byggeskikk

Lavmælt uttrykk 
i pakt med naturen

Skreddersys tomt, 
indivduelle ønsker 

og behov

Vid naturkontakt 
innenfra

Smart innredning  
og god plassutnyttelse

Enkelt 
vedlikehold 
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HEDALEN:

T: 61 34 97 80 
E: hedalen@hedda.no

OSLO:

T: 924 41 138 
E: oslo@hedda.no

BERGEN:

T: 951 00 341 
E: bergen@hedda.no

STAVANGER:

T: 932 57 932 
E: stavanger@hedda.no

PRAKTISKE LØSNINGER

Vi kan levere løsninger for oppheng av ski, sykler og fiskeutstyr,  
opplegg for smørebod og smarte oppbevaringsløsninger.

Interiøret kan skreddersys og plassutnyttelsen er optimal.

HEDDA leveres over hele landet fra en av våre fabrikker i Hedalen i Valdres 
 eller Suldal i Rogaland. Ta gjerne kontakt med et av våre lokale salgskontorer:


