
SPORTSHYTTER





PLASS TIL ALT DU TRENGER
For mange av oss er hytta det naturlige 
utgangspunktet for et aktivt liv med 
naturopplevelser og sportslige utford
ringer. Enten du foretrekker hyggelige 
ski turer, storslåtte toppturer eller en 
lang dag i bakken – HEDDA sportshytter 
er spesielt tilrettelagt for en aktiv livsstil. 
Hyttene har god plass til oppbevaring av 
sports utstyr og mulighet for egen smøre
benk. HEDDA sportshytter kan leveres 
med alle de smarte løsningene HEDDA er 
så kjent for. Interiøret er skreddersydd og 
plassutnyttelsen er optimal.

LITEN NOK FOR TO, PLASS NOK  
TIL GJESTER
Hytta skal gi ly for været, hvile til kropp og 
sjel og kjærkommen avkobling fra hver
dagen – gjerne med familie og gode venner. 
Etter en aktiv dag er det lite som er bedre 
enn å sette seg på terrassen med noe godt i 
glasset, eller trekke inn foran peisen – mens 
du venter på at badstuen skal bli varm.  

I sofaen i stuekarnappet kan du strekke 
på slitne bein mens du nyter blåtimens 
panorama i naturen utenfor. HEDDA har 
et lavmælt ut trykk som gir en lun og intim 
innestemning. Samtidig gir de generøse 
vindusflatene vidt utsyn til omgivelsene, 
og en unik følelse av å være i ett med 
naturen. HEDDA gir deg den ekte norske 
hyttefølelsen.

SKAP ET HYGGELIG UTEROM
Sportshyttene kan enten stå for seg selv, 
eller være del av et tun. Hovedhytta kan 
suppleres med en gjestehytte, en sports
bod eller en frittliggende badstuhytte. 
Kanskje trenger du en bod til redskap og 
fiskesaker? Et slikt tun skaper et hyggelig 
og funksjonelt uterom mellom hyttene.

Vi skreddersyr din HEDDA sportshytte slik 
at den passer til din tomt og dine aktivi
teter og behov. Dermed sørger vi for at 
din HEDDA blir den perfekte rammen for 
ditt hytteliv.

SMARTE HYTTER 
FOR DE AKTIVE
SMÅ, SMARTE OG INNHOLDSRIKE

En HEDDA sportshytte oppfyller drømmen om en funksjonell og  
stilren hytte med enkelt vedlikehold og smarte løsninger.

Sportshyttene har oppvarmet areal på 50 til 70 m2 
og leveres med to til tre soverom.

ENTEN DU FORETREKKER HYGGELIGE SKITURER, STORSLÅTTE 
TOPPTURER ELLER EN LANG DAG I BAKKEN – HEDDA SPORTSHYTTER 

ER SPESIELT TILRETTELAGT FOR EN AKTIV LIVSSTIL.



KLASSISK, ENKEL 
OG STILREN

HEDDA L58 – 67m2 – TRE SOVEROM

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

to eller tre soverom, bad, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse.

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA L58



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 809.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.629.000,–

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

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA L58



MYE ROM 
PÅ LITEN PLASS
HEDDA LU47 – 50m2 – TO SOVEROM

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

gang, kjøkken med stue/spisestue, to soverom, bad og bod.

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA LU47



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 609.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.319.000,–

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

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 4–6

TERRASSEAREAL: 2,5 m2

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA LU47



KOMPAKT OG
FUNKSJONELL

HEDDA LA48 – 58m2 – TO 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, to soverom, bad, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse.

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA LA48



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 729.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.479.000,–

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

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 6–8

AREAL TERRASSE: 7,6 m2 

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA LA48



EKSTRA TAKHØYDE
OG UTSYN

HEDDA LA58 – 71m2 – TRE SOVEROM

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

spisestue, to soverom, bad, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse.

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA LA58



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 869.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.719.000,–

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

SOVEROM: 2
SOVEPLASSER: 7–10

TERRASSEAREAL: 12,4 m2

AREAL HEMS: 5,7 m2

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA LA58



ROM FOR 
DET LILLE EKSTRA

HEDDA LA59 – 83m2 – TRE SOVEROM

LA59 har hems, samt gavl med inngangsparti og sportsbod på én av hyttas langsider. 
Løsningsforslaget som er presentert her inneholder overbygget inngang, vindfang, gang, kjøkken  

med spisestue, tre soverom, bad, badstue, bod, stue med dagseng og overbygget terrasse.

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA LA59



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 999.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.969.000,–

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

SOVEROM: 3
SOVEPLASSER: 8–12

TERRASSEAREAL: 10,0 m2

AREAL HEMS: 8,2 m2

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA LA59



HEVET MIDTPARTI 
OG ROMSLIG HEMS

HEDDA LH411 – 79m2 – TRE SOVEROM

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

gang, bod, kjøkken med spisestue, to eller tre soverom, hems, bad, badstue og stue. 

 Vi tilpasser alltid HEDDA til omgivelsene og tomta. 
Størrelse og planløsning skreddersys for dine behov.

 HEDDA LH411



ALT. 01

UTVENDIG
ISOLERT BYGG

Fra 949.000,–

ALT. 02

NØKKELFERDIG
HYTTE

Fra 1.879.000,–

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

De to bokstavene i 
modellbetegnelsen angir 

hyttemodell. Tallene angir  
antall hyttemoduler á 120 cm  

i hhv. bredde og lengde.

Priser er i norske kroner 
inkludert mva. og gjelder frem  

til 31. desember 2020.

(tegningene er ikke i målestokk)

 HEDDA LH411



DE SMARTE 
LØSNINGENE

VI GJØR HYTTELIVET ENKLERE

HEDDA sportshytter er svært plasseffektive hytter med rom for mye 
hytteliv på liten plass. Vi kan levere løsninger for oppheng av ski, sykler  

og fiskeutstyr. Kanskje vil du ha en egen smørebod? 

Arkitektens originale innredningsløsninger sørger for at hver kvadratmeter  
utnyttes optimalt, med plassbygde møbler og smart oppbevaring. Er man flere enn  

vanlig på hytta, finnes gode sove mulig heter i tillegg til soverommene.

Med sin beskjedne størrelse og lavmælte uttrykk innordner HEDDA sportshytter  
seg omsorgsfullt til naturen vi alle gleder oss over.





HEDDA HYTTER
SKREDDERSØM OG NATURVERN

Med sitt utgangspunkt i prefabrikkerte moduler og fokus på  
individuelle løsninger og landskaps tilpasning, er Hedda Hytter en 

toneangivende aktør i moderne norsk hyttebygging.

Hedda Hytter har bygget hytter siden 
1979. Da den anerkjente hytte arkitekten 
Jon Haug startet samarbeidet med 
Hedda Hytter kombinerte han det beste 
fra norsk hyttetradisjon med et fleksi
belt modulsystem. 

Haug har siden slutten av 60tallet vært 
en toneangivende bidragsyter til norsk 
hyttearkitektur, og hans filosofi om hen
synsfull tilpasning av hytter til natur og 
omgivelser var viktige premisser da han 
utviklet HEDDA. Han mottok i 2009 Kon
gens Fortjenestemedalje for sitt virke.

HEDDA – en designklassiker
Med utgangspunkt i prefabrikkerte 
moduler, og fokus på individuelle løs
ninger og landskaps tilpasning, utgjør 
HEDDA mye av grunn stammen i moderne 
norsk hyttebygging. HEDDA framstår i 
dag som en designklassiker forank ret 
i norsk byggeskikk, og står støtt under 
skiftende trender. 

HEDDA er en investering for genera
sjoner, og vi hjelper deg med å finne en 
løsning du vil verdsette i overskuelig 
fremtid.

VÅRE HYTTER ER SKREDDERSYDD FOR 
NORSKE FORHOLD MED SOLID KVALITET – TILPASSET 

NATUREN OG NORSK BYGGESKIKK.

Helge Nordby, Hedda Hytter





UTVENDIG ISOLERT BYGG [ALT 01]

Utvendig isolert bygg 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. 

Bygget leveres med vinduer, ytterdører, 
utvendig tømmermannspanel og creol
behandlet tretak etter Hedda Hytters 
høye kvalitetsstandard.

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 
baderomsinnredning, VVS og elektrisk 
installasjon2, panelovner i oppholdsrom, 
og frittstående peis med stålpipe.

Utover dette kan det avtales levering og 
montering av fast og øvrig møblering.

1 Fundamentering ikke inkludert
2 Lamper og spotter ikke inkludert

FELLES FOR BEGGE LEVERANSENE

Bygg under 70 m2 oppvarmet bruks areal 
leveres med 100 mm isolasjon i ytter
vegg og 200 mm isolasjon i tak og gulv. 
Bygg over 70 m2 oppvarmet bruks areal 
leveres med 200 mm isolasjon i ytter
vegg og 250 mm isolasjon i tak og gulv. 

Inkludert i prisene er transport, reise og 
opphold for montørlag. Vi må ta forbe
hold om prisendring ved lang avstand 
fra fabrikk, og lokale pris forskjeller i 
enkelte om  råder. Byggemeldingsteg
ninger er inkludert. 

LEVERANSENS OMFANG OG TILVALG

HOVEDKONTOR:

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

OSLO:

T: 481 47 064 
E: oslo@hedda.no

SULDAL HYTTEBYGG:

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

LEVERANSENE INKLUDERER:
ALT 1

UTVENDIG ISOLERT BYGG
ALT 2

NØKKELFERDIG

Komplett byggesett ◆

Utvendig bygg montert ◆ ◆

Tretak montert ◆ ◆

Tretakrenner montert ◆ ◆

Utvendig bygg – isolert vegg og tak ◆ ◆

Utvendig bygg – plastret vegg og tak ◆ ◆

Reisverk og vegger innvendig ◆

Furugulv lagt hovdeplan ◆

Furugulv lagt på hems ◆

Hardvoksbehandlet furugulv ◆

Elektroinstallasjon  grunnpakke ◆

VVSinstallasjon – grunnpakke ◆

Flislagt gulv og dusjsone bad, entré og teknisk rom – flis inntil kr 250,– per m2 ◆

Kjøkkeninnredning m/ hvitevarer ◆

Baderomsinnredning ◆

Peisovn ild 9 med pipe ◆

Terrasse montert – frem til takutstikk ◆

Prosjektleder i byggeperioden ◆

Overnatting, reise og diett montørlag – inntil 2,5 timers kjøring og 150 km fra fabrikk ◆ ◆

Transport – inntil 2,5 timers kjøring og 150 km fra fabrikk ◆ ◆

Innvendig behandling tak og vegger (1 strøk)

Byggesøknad / ferdigattest

Grunn arbeider

Fundamentering

Avfallshåndtering

Byggestrøm


