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Vi nordmenn elsker å bo
Vi oppholder oss mye innendørs, og vi bruker
både tid og ressurser på hjemmene våre.
Boligen speiler livene våre, og forteller mye
av historien om hvem vi er.
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Vi hjelper deg!

Vær trygg på at alle boligene har gode og
gjennomtenkte løsninger basert på vår lange
erfaring som en av landets eldste boligbyggere.
Husk at det er fullt mulig å gjøre endringer på
alle husmodellene, og at de kan enkelt tilpasses

Kos deg med husboken!

Bruksareal:

232,9 m2

Bebygd areal:

141,0 m2

Største lengde:

14,5 m

Største bredde:

12,1 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Arvesølv
Staselige Arvesølv med sitt herskapelige sus er en av våre absolutte bestselgere.
Den kreative takløsningen gir en ekstra romslig loftsetasje, samtidig som den gir
huset et preg av klasse og originalitet. Innvendig venter stue, bibliotek og et stort
allrom til å bli tatt i bruk i sosiale sammenhenger, og opp trappen finner du en stor
loftstue omkranset av fire soverom.

B

• Stor stue med mange muligheter
• Romslig kjøkken og allrom
• Luftig og lys loftstue med høyt under taket
• Fire store soverom oppe

Hovedetasje

8

Loftsetasje
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Bruksareal:

114,6 m2

Bebygd areal:

149,6 m2

Største lengde:

15,8 m

Største bredde:

9,5 m

Antall soverom:

3

Energimerke:

B

Balanse
Balanse er et vakkert, moderne og praktisk hus med alt du trenger på ett plan.
Den åpne stue- og kjøkkenløsningen har store vindusflater og en bod med egen
utgang. Boden kan benyttes som vaskerom. Balanse har to separate soveromsfløyer
med egne bad. Et bad for de voksne, med eget garderoberom, og et for barna
– eller besøkende. Utendørs er Balanse tilrettelagt for solrike dager, med overbygd
uteområde hvor en kan plassere utemøbler og grill.

• Alt du trenger på ett plan
• Overbygd uteområde perfekt for å nyte soldager
• Separate soveromsfløyer med egne bad
• Store vindusflater gir mye lys

10

11

Bruksareal:

170,6 m2

Bebygd areal:

115,1 m2

Største lengde:

11,5 m

Største bredde:

11,6 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Caffelatte
Caffelatte er en tøff og moderne bolig med alt en familie trenger. I underetasjen er
soveavdelingen med tre soverom, bad, vaskerom og boder. I hovedetasjen venter en
stilig og romslig stue, åpen kjøkkenløsning samt et rom som kan benyttes til ekstra
soverom, kontor eller tv-stue. Den skrå veggen i front bidrar ytterligere til å gi
Caffelatte en særegen karakter.

B

• Tilrettelagt for skrått terreng
• Integrert carport med terrasse på taket
• Stue med egen tv-avdeling
• Praktisk bod i carport

Underetasje

12

Hovedetasje

13

Bruksareal:

192,5 m2

Bebygd areal:

117,7 m2

Største lengde:

12,8 m

Største bredde:

11,7 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Eplehage
Er du glad i klassisk og tidløs stil, og er på jakt etter et koselig hus med landlig preg?
Da vil Eplehage sjarmere deg i senk, med den idylliske balkongen, det overbygde
inngangspartiet, de mange vinduene og den åpne trappeløsningen. God plass har
boligen også, med et raust kjøkken og fire soverom. Her kan du glede deg til å invitere
slekt og venner på besøk. De vil garantert trives i Eplehage, og det vil du også!

B

• Stor hall med åpen trappeløsning til loftet
• Praktisk vaskerom og bod med egen utgang
• Fire store soverom
• Deilig, stort bad oppe og en loftstue som kan gjøres om til soverom

Hovedetasje

14

Loftsetasje

15

Bruksareal:

170,6
168,7 m2

Bebygd areal:

115,1
115,9 m2

Største lengde:

11,6
14,3
mm

Største bredde:

11,5
9,7
mm

Energimerke:
Antall
soverom:

3

Antall soverom:
Energimerke:

3 (4)

Espresso
Espresso er et moderne og minimalistisk funkishus med luftig uttrykk. De store
vindusflatene gir boligen en romslig følelse, og skaper en illusjon av nærmest å flyte
i ett med omgivelsene utenfor. Foreldresoverommet har direkte adgang til både
badet og terrassen, hvor du kan ønske en ny dag velkommen. Espresso er et stilrent
og praktisk innredet hus, perfekt for deg som ønsker et litt annerledes hjem.

B

• Lys og romslig stue med høyere himling og store vindusflater
• Både stue og spisestue har utgang til terrasse
• Tre gode soverom oppe
• Gå rett fra sengen og inn på badet!

Hovedetasje

16

Loftsetasje

17

Bruksareal:

161,8 m2

Bebygd areal:

102,0 m2

Største lengde:

12,8 m

Største bredde:

8,0 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

B

Fauna
Fauna er et praktisk hus med rette linjer, asymmetrisk takform og spennende
vindusdetaljer. Et inntrukket parti uten søyler gir et lunt uteområde. Den åpne stueog kjøkkenløsningen har mulighet for gjennomgående peis, noe som sikrer avslap
pende peiskos både i stuen og på kjøkkenet. I loftsetasjen er det fire store soverom,
bad og romslig garderobe. Fauna er en bolig for alle alderstrinn, tilrettelagt for at en
kan bo på ett plan om nødvendig.

• Spennende, moderne design
• Inntrukket parti gir lunt uteområde for fine dager
• Romslig loftsetasje med store soverom
• Tilrettelagt for å bo på ett plan ved behov

Hovedetasje

18

Loftsetasje
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Bruksareal:

190,1 m2

Bebygd areal:

111,3 m2

Største lengde:

12,7 m

Største bredde:

10,8 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Fredag
Den klassiske stilen, den harmoniske komposisjonen og det herskapelige suset ved
Fredag faller i smak hos mange. Nyt å våkne opp på et soverom hvor det er både
walk-in closet og eget bad. For barna er det også tilrettelagt for egen avdeling med
separat bad. I hovedetasjen er det plassert en spennende kjøkkenløsning med
stemningsfull peis. Fredag er tilpasset skrått terreng, med inngang på baksiden.

B

• Tilrettelagt for skrå tomt, men kan enkelt tilpasses flat tomt
• Kjøkkenøy med barstoler åpner for sosial matlaging
• Soveromsavdeling i underetasjen
• Mulighet for peisovn i stua

Underetasje

20

Hovedetasje
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Bruksareal:

183,6 m2

Bebygd areal:

119,2 m2

Største lengde:

13,9 m

Største bredde:

10,6 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

B

Helgero
Lyse oppholdsrom, kreative vinkler og en romslig planløsning gjør Helgero til en
innholdsrik familiebolig hvor du fort vil føle deg hjemme. Med en praktisk
bi-inngang via vaskerommet blir det enkelt å holde styr på vått yttertøy og skitne
støvler. Synes du det holder med tre soverom, kan soverommet i hovedetasjen
omgjøres til lekerom eller kontor. Helgero er en av våre mest populære hus
modeller, og det er ikke så rart!

• Overbygd inngangsparti til hoveddør og bi-inngang
• Skyvedør fra stue og ut til hagen
• Gode lagringsmuligheter i loftsetasje
• Luftig loftstue med mønt tak

Hovedetasje

22

Loftsetasje

23

Bruksareal:

251,6 m2

Bebygd areal:

163,5 m2

Største lengde:

17,9 m

Største bredde:

12,4 m

Antall soverom:

5

Energimerke:

Herskapelig
Drømmer du om en praktfull enebolig som oser av eksklusivitet, samtidig som den er
praktisk innredet og har plass til alt familien trenger? Herskapelig er en stolt bolig som
er ideell for storfamilien på jakt etter det lille ekstra. Slapp av med en god bok ved
peisen i biblioteket, lek med barna i lekerommet og lag mat i det romslige kjøkkenet.
Også garasjen er integrert i huset på en stilfull måte.

B

• Bibliotek i den ene stua, kan omgjøres til soverom
• Romslig spiseplass på kjøkkenet
• Fem store soverom i loftsetasjen
• Eget lekerom mellom barnesoverommene

Hovedetasje

Loftsetasje

24
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Bruksareal:

134,3 m2

Bebygd areal:

150,1 m2

Største lengde:

15,1 m

Største bredde:

11,8 m

Antall soverom:

3

Energimerke:

Idyll
Har du sans for det fornuftige og praktiske? Da bør du bli bedre kjent med Idyll
– et rimelig hus som har alt du trenger. Åpen løsning med stue og kjøkken i ett,
smart arealutnyttelse inkludert to boder, og et framskutt parti som gir lune,
skjermede uteplasser. Med alt på ett plan er dette et hus det går an å bli gammel i.
Fornuftig det også!

B

• Overbygd inngangsparti
• Soveromavdeling med eget bad
• Garderoberom inn fra hovedsoverom gir plass til oppbevaring
• Koselig med peisovn midt i stua

26
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Derfor bør du kjøpe nytt
Å kjøpe bolig er en stor investering for de
fleste. Det er fornuftig å tenke gjennom hvilken
bolig man ønsker seg, og hvilke valg man har.

sing eller ekstrainnsats på mange år. Det gjør
at du sparer både penger og tid.
Trygghet
Kjøper du ny bolig får du en lovfestet 5 års
garanti med på kjøpet. Garantien gir deg som

Ifølge Forbrukerrådet opplever nesten hver

boligkjøper større sikkerhet, både med tanke på

fjerde bruktboligkjøper misnøye med boligen

selve håndverket så vel som de enkelte produk

de har kjøpt. Derfor anbefaler Forbrukerrådet

tene i boligen.

deg alltid å vurdere nytt. Det finnes det flere
gode grunner til:
Standard
En ny bolig har høyere teknisk standard enn
eldre boliger, noe som sikrer både komfort
og trivsel. Du får også være med fra starten
av, ta valg underveis og dermed få hjemmet
slik du ønsker deg.

Kostnad
Når du kjøper ny bolig er prisen gitt, og du
slipper hektiske budrunder. Ved kjøp av brukt
bolig må en ofte belage seg på noe oppussing.
Da kan man aldri være sikker på hva den totale
prislappen blir.
Dokumentavgift
Kjøper du bruktbolig må du betale 2,5 prosent
dokumentavgift på hele kjøpesummen. Kjøper
du ny bolig er det kun tomteprisen du må betale
dokumentavgift for. Det sparer du mye på.
Luft og varme
En ny bolig er energigjerrig og har moderne
ventilasjonsanlegg som gjenvinner varme
og skaper et godt inneklima. Det er hyggelig
for både deg og lommeboka.
Vedlikehold
Alle hus trenger vedlikehold, men ved kjøp av

Skreddersøm
og tilpasninger
Alle boligene i denne husboken har gode og
gjennomtenkte løsninger som gir deg en prak
tisk og funksjonell bolig hele livet gjennom.
Vi har bygget hus i mange år og vet at mange
kunder har sine egne krav og ønsker til huset
de skal bygge.
Noen ganger skyldes det spesielle behov, andre
ganger handler det rett og slett om smak.
Da er det kjekt å vite at alle husmodellene våre
enkelt kan tilpasses dine ønsker og behov.
Bruk gjerne husboken som inspirasjonskilde
når du skal finne drømmeboligen din. Ønsker
du å gjøre noen endringer er det bare å ta
kontakt med oss, så hjelper våre dyktige bolig
konsulenter og arkitekter deg å gjøre
tilpasningene slik at huset blir sånn du ønsker
deg – innenfor rammene for gjeldende for
skrifter.
Har du lyst å utforske husene, flytte på vegger
og plassere møbler rundt omkring? Prøv deg
fram i tegneverktøyet Roomsketcher, som du
finner gratis tilgjengelig på våre nettsider.

ny bolig vil du ikke ha behov for verken oppus
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Bruksareal:

280,5 m2

Bebygd areal:

186,0 m2

Største lengde:

20,5 m

Største bredde:

11,2 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Karma
Trendy minimalisme er stikkord for Karma. Et funkishus som garantert vil skille seg
ut i nabolaget med sitt tøffe, stilrene uttrykk. Via den doble garasjen er det direkte
inngang til underetasjen med to soverom, stue og stort bad. Hovedetasjen har stueog kjøkkenløsning med utgang til stor terrasse på garasjetaket, samt en lun veranda.
Foreldresoverommet er en drøm, med walk-in closet og direkte tilgang til bad.

B

• Tilrettelagt for skrått terreng
• Dobbel garasje med egen inngang til huset
• Soverom, tv-stue eller lekerom – du bestemmer!
• Stua nede kan bli til soverom

Hovedetasje

Underetasje
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Bruksareal:

111,0 m2

Bebygd areal:

124,0 m2

Største lengde:

15,1 m

Største bredde:

8,5 m

Antall soverom:

3

Energimerke:

B

Lime
Med sitt minimalistiske og fine stiluttrykk passer Lime inn i de fleste miljø.
Selv om Lime er et lite hus er romløsningen meget praktisk, og har alt du trenger
på ett plan. Den åpne stue- og kjøkkenløsningen er innbydende, lys og romslig.
Huset har tre soverom i tillegg til en stor bod med god lagringsplass.

• Praktisk, rimelig bolig
• Arealeffektivt hus
• Utgang fra stue til hage gjennom store skyvedører
• Godt med lagringsplass
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Bruksareal:

188,6 m2

Bebygd areal:

109,2 m2

Største lengde:

14 m

Største bredde:

8,9 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Mandel
Mandel er gjestfrihetens hus. I det store allrommet i hovedetasjen er det god plass
til store selskaper, konfirmasjoner og julefeiring. Selv om stue, kjøkken og spisestue
og tv-stue glir sammen i en elegant helhet, gir romløsningen også plass til privatliv
og den gode samtalen. I loftsetasjen er en kjekk loftstue samt fire gode, store
soverom.

B

• Åpen løsning mellom stue og kjøkken
• Direkte utgang til hage gjennom tre store skyvedører
• Fire store soverom
• Romslig og luftig loftstue

Hovedetasje

34

Loftsetasje
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Bruksareal:

237,5 m2

Bebygd areal:

170,1 m2

Største lengde:

14,4 m

Største bredde:

13,8 m

Antall soverom:

5+2

Energimerke:

Mynte
Mynte er en moderne funkisbolig med praktisk utleiedel som gir en gunstig inntekts
kilde. Huset har en sprek fasade med både fasadeplater og kledning. I hovedetasjen
er det høyt under taket og store vindusflater, som bidrar til herlig romfølelse. Dette
er en innholdsrik bolig med mange rom. Den arealeffektive utleiedelen med to sove
rom kan enkelt integreres i hoveddelen av boligen hvis ønskelig.

B

• Høyt under taket
• Romslig utleiedel som kan integreres i boligen
• Foreldresoverom med walk-in closet
• Stor terrasse over garasje

Underetasje

36

Utleiedel

Hovedetasje
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Bruksareal:

367,6 m2

Bebygd areal:

252,1 m2

Største lengde:

21,7 m

Største bredde:

11,1 m

Antall soverom:

5

Energimerke:

B

Panorama
Panorama er en delikat bolig som skiller seg ut. Huset oser av luksus og glir elegant
inn i landskapet. Panorama har fem soverom, høyt under taket og nydelige vindus
flater. I hovedetasjen har den åpne stue- og kjøkkenløsningen glassflater på begge
sider som gir effektfullt gjennomlys. Her er god plass til spisebord, sittegruppe og
peis. Den åpne parkeringsløsningen i underetasjen har mulighet for innkjøring fra tre
sider. Huset kan derfor tilpasses flere tomte- og terrengforhold.

Hovedetasje

Underetasje

Ny modell

•		En fantastisk flott bolig med høy wow-faktor
• Store, åpne glassflater på begge sider
		sikrer gjennomlys
• Mye plass i hovedetasjen gir plass til både
		stort spisebord og sittegruppe
• Kan enkelt tilpasses flere tomte- og
		terrengforhold
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Bruksareal:

149,3 m2

Bebygd areal:

107,7 m2

Største lengde:

12,1 m

Største bredde:

10,1 m

Antall soverom:

5

Energimerke:

Paradis
Velkommen til Paradis! Dette er et koselig hus som fører tankene til magisk
sørlandsidyll. Er du på jakt etter en bolig med smarte løsninger, fem soverom og
en pris som kan gjøre boligdrømmen oppnåelig for de fleste, er Paradis svaret.
Dette er en innholdsrik bolig som gir mye hus for pengene.

B

• Rimelig familiebolig med fem soverom
• Foreldresoverom med walk-in closet
• Oppbevaringsrom under skråtak i loftsetasje
• Takvinduer gir lys og luftig loftstue

Hovedetasje

40

Loftsetasje
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Bruksareal:

162,4 m2

Bebygd areal:

115,9 m2

Største lengde:

13,4 m

Største bredde:

11,3 m

Antall soverom:

5

Energimerke:

B

Peiskos
I stemningsfulle Peiskos er kjøkkenet plassert i hjertet av huset, akkurat der det
skal være. Både stue og spisestue har store vindusflater som slipper inn rikelig med
dagslys. Med sine fem soverom er Peiskos en innholdsrik bolig med plass til hele
familien, overnattingsbesøk og hjemmekontor. Fyr opp i peisen, sett på kaffen,
len deg tilbake og nyt Peiskos!

• Stor spiseplass med høyt under taket og direkte utgang til hage
• Soverom med egen utgang i hovedetasjen
• Fire gode soverom oppe
• Takvindu slipper lyset inn i loftstua

Hovedetasje

42

Loftsetasje
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Bruksareal:
Bebygd areal:

152,0 m2
91,0 m2

Største lengde:

14,5 m

Største bredde:

6,9 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

B

Sans
Det er fort gjort å få sansen for Sans. Et innbydende og arealeffektivt hus med
moderne, lekre former og høyt under taket. Store vindusflater både i stue og i gavl
sikrer mye lys, samtidig som utformingen gjør at huset enkelt kan plasseres på
mindre tomter. Sans inneholder det du trenger. Fire soverom, to stuer og stor hems.
Store rom kan bytte funksjon ved behov, som soverom, tv-stue og hobbyrom.

• Arealeffektivt hus
• Høyt under taket
• Store rom som enkelt kan bytte funksjon
• Mye lys gjennom store vindusflater

Hovedetasje

Loftsetasje

Ny modell
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Bruksareal:

188,4 m2

Bebygd areal:

118,1 m2

Største lengde:

14,8 m

Største bredde:

11,9 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

B

Smak
Smak er et stilrent, innbydende og arealeffektivt hus med kjekke løsninger.
Kjøkkenøya blir fort hjertet i hovedetasjen. Herfra er det direkte utgang
til veranda, som omkranser huset. Lyskuppel i taket, samt vindusfelt i hver ende
av stue og kjøkken, gir en fantastisk lyseffekt. Smak har fire soverom.
Tre av disse er i underetasjen sammen med tv-stue, bad og praktisk vaskerom.

• Luftig kjøkkenløsning
• Foreldresoverom med egen dør til bad
• TV-stue med utgang til hagen
• Praktisk vaskerom i underetasjen

Underetasje

46

Hovedetasje

Bruksareal:

192,7 m2

Bebygd areal:

116,2 m2

Største lengde:

13,9 m

Største bredde:

10,5 m

Antall soverom:

4

Energimerke:

Timotei
Timotei er huset for deg som vil ha det både klassisk og moderne på samme tid.
Det romslige familiekjøkkenet i hovedetasjen blir fort husets hjerte, i konkurranse
med den innbydende loftstua omkranset av soverommene. Timotei er en moderne
bolig innvendig, samtidig som den har et stilrent ytre. Fasaden er tidløst
symmetrisk, inspirert av renessansens idealer.

B

• Overbygd inngangsparti
• Stort kjøkken med romslig spiseplass
• Raus loftstue med egen kontoravdeling
• Hovedsoverom med walk-in closet og direkteinngang til bad

Hovedetasje

48

Loftsetasje

49

Hva koster huset?

Bygg med glede!

På våre hjemmesider kan du bestille prisliste

Vi i Hellvik Hus har lidenskap for bygging, og er

med oversikt over hva det vil koste å bygge de

stolte av å få lov til å være med å skape boliger

ulike husmodellene, med standardleveranse,

som legger rammen rundt hjemmet hvor folk

i ditt område. Merk at prislisten ikke gir det

skal bo og trives.

totale bildet.

Siden oppstarten i 1947 har vi bygget mange

Når husets faktiske kostnader skal regnes

hus og hytter, og vi har lært mye opp gjennom

ut spiller en rekke tilleggsfaktorer inn, som

årene. Vi vet at ingen prosjekter er like, men

tomte- og gravekostnader, støp av grunnmur og

alle skal likevel ha den samme gode kvaliteten.

ønskede oppgraderinger. Derfor er det viktig

Vi har først lykkes i vår jobb når du som kunde

å sette opp et totalregnestykke over hele

opplever at det å bygge hus er en tid fylt med

byggeprosjektet.

små og store gleder. Vår visjon og merkeløfte

Våre erfarne boligkonsulenter hjelper deg helt

er derfor «Bygg med glede!».

uforpliktende å sette opp et byggebudsjett som

Resultatet – boligen – skal også fylles med

inneholder alle elementene og kostnadene til

glede. Den oppgaven overlater vi til deg og

ditt boligprosjekt. Byggebudsjettet gir oversikt

familien din!

og er nyttig å ha i videre dialog med banken.
Ta kontakt med din lokale Hellvik Husforhandler!

Energimerking
Energimerket består av energikarakter og

Vi hjelper deg!
Vi vet at det å bygge ny bolig ikke er noe du
gjør hver dag, og at du kan ha mange spørsmål.
Da er det trygt å vite at vi i Hellvik Hus gjerne
hjelper deg, og svarer på det du lurer på.

oppvarmingskarakter. Energikarakter har en

Ta kontakt med en av våre dyktige bolig

skala fra A (best) til G (svakest). Oppvarmings

konsulenter for en hyggelig, uforpliktende prat

karakter er delt opp i fargeskala fra rødt til

hvor vi sammen kan diskutere ønsker og

grønt, der grønt er best.

muligheter. Sammen kan vi også gjøre en

Nyoppført bolig bygget etter kravene i teknisk

uforpliktende budsjettgjennomgang.

byggeforskrift med elektrisk oppvarming

Har du egen tomt? Bestill gjerne en gratis

og vedovn, vil normalt energimerkes med

tomtebefaring hos oss, så hjelper vi deg å finne

en oransje B.

det riktige huset med den riktige plasseringen
på din tomt.
Finn din lokale Hellvik Hus-forhandler på

Les mer på www.energimerking.no!

www.hellvikhus.no og ta kontakt!
Vi tar forbehold om at illustrasjonene og bildene
i denne husboken kan avvike fra standard leveranse
beskrivelse. Det kan også forekomme små avvik
fra gjeldende krav, ettersom lovverk og byggeregler
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er under stadig revisjon.

51

Hellvik Hus-kjeden er i stadig vekst og har
forhandlere i store deler av Norge.
Sjekk våre nettsider, så finner du din nærmeste
forhandler. Ved å velge Hellvik Hus, velger du
en lokal husleverandør og samarbeidspartner
du kan stole på.
Ønsker du mer informasjon, kontakt oss
eller besøk www.hellvikhus.no

Hellvik Hus Kjededrift AS
Jærveien 1250, 4375 Hellvik
Telefon: 51 46 16 00
E-post: firmapost@hellvikhus.no
www.hellvikhus.no

hellvikhus.no

