H yttedrøm
i Fageråsen

Høystandard hytter bygget av lokale håndverkere!

Unik

beliggenhet

N

år beliggenheten teller er kanskje et slitt uttrykk, men
i høyeste grad levende! Trysil860 gir deg trolig siste
mulighet til å kjøpe drømmehytta på Trysil Høyfjellsenter i Fageråsen. Tomteområdet er unikt! Helt oppe
ved tregrensen finner du urørt terreng og fjellområder
som gir et naturlig utgangspunkt for rekreasjon og gode
opplevelser.
Utsikten er slående og beliggenheten fantastisk 860
meter over havet. Bo i ett med naturen i gangavstand til
butikker, restauranter, skiløyper, stier og Norges største
alpinanlegg, Trysilfjellet.
Hyttene ligger i område med fritidsbebyggelse og det
er kort vei Trysil Mountain Resort Hotell med fasiliteter
som restauranter, bakeri, SPA og badeanlegg. Trysil
Høyfjellssenter er meget barnevennlig og tilrettelagt for
familier. Aktivitetstilbudet er bredt og mangfoldig for
både store og små.

Trysil

sommer
Trysil er mer enn vinter. Om
sommeren kan du nyte godt av
et velutbygd aktivitetstilbud.
Trysils storslagne natur gir rike
muligheter for villmarksopplevelser. Tilgangen på jakt og fiske
er god. En flott 18-hulls golfbane
ligger ved Trysil Turistsenter med
driving range og kortholdsbane.
På Trysil-Knut arena er det rulleskiløype med integrert anlegg for
skiskyting.

Nettet av merkede sykkelstier blir
lengre for hvert år. Fjellrunden,
fra Fageråsen via Grønskaret til
Skihytta, starter like ved hytteområdet. Trysil Bike Arena er
under utbygging med spesialbygde sykkelstier. Om sommeren går
stolheisen på sørsiden av fjellet
som gir både deg og sykkelen en
behagelig tur opp igjen på fjellet.
Trysil har satt seg som mål å bli
Norges terrengsykkeldestinasjon
nr 1!
Turstiene i fjellet er mange. Milevis med godt merkede stier gjør
det lett og innbydende å vandre.
Her finnes også sjøer hvor du kan
drive vannsport, elver hvor du
kan rafte, fiske eller bade. Uansett om dere er en familie med
små barn eller en vennegjeng
som søker spenning, finnes det
mye å velge i.

Trysil

vinter
Trysilfjellet er landets største
alpinanlegg med 31 heiser og 67
velpreparerte nedfarter. På begge
sider av fjellet finnes godt utbygde skiområder med en rekke
aktivitetstilbud for store og små.
Med hytte på Trysil860 kan du
nyte godt av hele 75 kilometer
med nedfarter i alle vanskelighetsgrader. Et av Europas største
snøproduksjonsanlegg sikrer
optimale forhold for alpint fra
november til mai. Ski inn og ski
ut er en selvfølge!

Oppe på fjellet og nede i skogbeltet finnes 100 km med flotte
langrennsløyper. Høyden over
havet gjør Fageråsen solrikt,
klimavennlig og snøsikkert. På
kalde dager er det ofte ti grader
mildere her enn nede i Trysil
sentrum.
Har du lyst til å prøve kanefart
bak klingende dombjeller, eller
hundekjøring i fri dressur så er
det bare et lite utvalg av ulike
vinteraktiviteter du har å velge
mellom.

Høy

modell

1 – etasje
Stue/kjøkken, bad,
gang, 2 soverom, overbygd
inngangsparti med utvendig
bod.

2-etasje
Stue, bad, gang, 2 soverom.
Bruksareal 99,3 m2

Lav

modell

1 – etasje
Stue/kjøkken, bad,
gang, 2 soverom,
overbygd inngangsparti med
utvendig bod.

2-etasje
Sov, stue, trapperom
Bruksareal 51,7 m2.
Gulvareal hems 27,4 m2,
(ikke måleverdig).

Kvalitet
Trysil 860 AS består av to lokale leverandører som
har bygget hus og hytter i Trysil gjennom mange år.
Lokale håndverkere og lokale underleverandører
med lang erfaring er din garanti for en håndverksmessig god utførelse.
Vi vet hva som kreves og hva som fungerer i Trysil.
Vi bor her og ønsker å gi deg et solid lokalt produkt
som gjør at du vil trives – sammen med oss.
I Trysil er vanligvis vintrene lange, kalde og vinterdagene er korte. Sommeren er kort, hektisk og har
av og til varme dager og netter. Akkurat dette klimaet gir treets struktur en helt spesiell karakter. Treet
vokser sakte, får tette årringer og tette fibre.
Trysilregionen har derfor en av landets største reservoarer av slik skog med prima kvalitet. Ikke rart at
den gamle bedriften Trysil Tre lot seg markedsføre
under mottoet: «Det er bjørnestyrke i Trysiltre».
Med lange tradisjoner i hogst og uttak sørger det
lokale sagbruket, Moelven Trysil, for at våre materialer i all hovedsak kommer fra skogen i vår nærhet.
Det er et kortreist og miljøriktig produkt!

Prima kvalitet – en selvfølge!

Beskrivele
Leveransebeskrivelse på hytter Trysil 860
Høy modell: Areal BRA, 1 etg: 52 m2.
BRA 2 etg: 47,6 m2.
Lav modell: Areal BRA, 1 etg: 52 m2.
Areal 2 etg ikke måleverdig 27,4 m2.

Generelt
Tekniske løsninger, materialvalg og utførelse av arbeidene i henhold til TEK10,
Norsk Standard, NBIs Byggdetaljblader
og NS 3420 Toleranseklasse III. Det
gjøres oppmerksom på at merker etter
håndverkerverktøy kan forekomme
i beskjedent omfang.
Generell beskrivelse som omfatter materialer og leveranse, ved eventuelle avvik
mellom denne og plantegninger betegnes beskrivelsen som retningsgivende.
Utvendig bod isolert og benyttes som
teknisk rom. Det vises også til vedlagt
3D tegninger med tanke på utvendige
løsninger. Enkelte delevegger kan bli
tykkere enn vist på tegninger grunnet
skjulte føringer av installasjoner.

Fundamentering / Støpt
plate på mark
Ringmur Jackon h=450 mm, isolasjon
EPS 2x10 cm Jackon gulvisolasjon,
utvendige XPS frostsikring etter gjeldene
krav. K131 armeringsnett, med komplett radonsperre med tilbehør. Radonbrønn plassert i utvendig bod. 100 mm
armert betongdekke. Støpte stripefundamenter til terrasse og platting ved
inngang. I støpt plate legges kabler og
røroppstikk.

Yttervegger/elementer
48x148 mm reisverk, 150 mm isolasjon, 0,15 plast, 48 krysslekt, 50 mm
isolasjon, 14x120 mm furu skygge
skrå, natur, lasert panel, farge Drivved. Flis vegger bad 1 etg, 20x40 cm,
Kermos hvit matt liggende. Utvendig
asfalt vindtett, (gips hvis minsteavstand
nærmeste bygg tilsier dette i henhold til
brannkrav) musebånd, 23x48 sløyfe og

48 mm kledningslekt. 36x198 mm dobbeltfalset kledning, stående. Kledning
leveres behandlet med Jærnviterol.
Åpninger (dører/vinduer) omrammes
med vannbrett og beslag, hvite 29 mm
bord. Hjørnekasser av 50x150 mm og
50x200 mm ujustert, behandlet Jærnviterol.

furu natur hvitlasert furupanel. Bærende
undertak 48 mm, 48 mm hengesperre,
19 mm vindski og forkantbord. 48 mm
trekantlekt og sort takfot beslag som
underlag for Isola taksingel. Komplette
sort takrenner med nedløp til terreng,
impregnert isbord med sorte beslag.

Etasjeskiller/gulv

Kjøkkeninnredning, laminert benkeplate type Aubo grå cashmere integrerte
Whirlpool hvitevarer/induksjonstopp
følger leveransen, se tegning.
Hvitmalte utforinger i laminert furu.
Belistning hvitmalt kombilist 15x56 mm
profilert, hvite hjørneklosser i forbindelse
med skrå himling/taklist.
Trapp i hel tre, hvitmalt åpne trinn med
barnesikring.
Terskellister av eik.
Curve 100 peis ovn. Schiedel sort
stålpipe.
Brannslukkingsapparat 6 kg.
Garderobeskap og annet vist møblering
på tegninger er kun illustrerende og
leveres ikke.

198 mm etasjeskille i takstol, isolert 200
mm, himling av 14x120 mm furu natur
skygge skrå hvit lasert. Gulv hems / 2
etg: 22 mm vannfast spon, og 13 mm
Opus parkett eik 1 stavs børstet matt
lakk. Gulv 1 etg: Fliser med sokkelflis
utvendig bod og bad flis Ser Cloud grå
20x20 cm, 10x10 cm i fallsone. Flis
stue, kjøkken gang 30x60 cm Kaleido
Grigeo el Cenere grå skiferlignende.
Soverom 13 mm parkett Opus parkett
eik 1-stavs børstet matt lakk.

Innvendige delevegger
48x98 mm, noen vegger kan bli tykker
grunnet skulte installasjoner, isolert
etter veggtykkelser. 14x120 mm furu
skygge skrå, natur, lasert panel, farge
Drivved. Flis vegger bad, 20x40 cm,
Kermos hvit matt liggende. Kitchen Board 2069 S Zink mellom kjøkkenbenk
og overskap.

Vinduer/dører
Terrassedør med glassfelt og innvendig
vrider, samt vinduer med ventil, leveres
hvitmalt med utenpåliggende sprosse.
Hoveddør hvit med glass, handtak og
låssylinder. Utvendig bod dør, hvitmalt
uten vindu, vrider og låsesylinder. Innvendig dører hvit formpresset, 3 speil,
type 374 stil. Dørvrider 41 MS Reguitti
pol/hvit.

Takverk
Prefabrikkert luftet takverk med loftsrom. Isolert 200 mm, 0,15 plast, 48 mm
nedlekting, 50 mm isolasjon, 14x120 mm

Innredninger

Blikkenslager
Pipebeslag
Terskelbeslag
Dør og vindusbeslag
Takrenner
Fremkantbeslag
Sparkeplate ved inngangsdør.

Elektriker
Kjøkken: Opplegg for kjøleskap, komfyr, ventilator, oppvaskmaskin samt en
benkarmatur 1x18 W m/stikk. Opplegg
taklampe Øyster børstet stål. Opplegg
av 3 doble stikkontakter over benk for
generell bruk.
Spisestue: Opplegg av en stikk v/tak
via bryter Opplegg av 2 dobb stikk ved
gulvlist.
Stue: Varmekabel gulv 2100 W. Opplegg av 3 dobb stikk ved gulvlist samt 6
uttak bak TV Rør og boks til TV-uttak.

Gang: Varmekabel 1000 W med elektronisk termostat m/gulvføler, opplegg
av 2 taklamper Øyster bø/stål. Opplegg
av 2 dobb stikk ved gulvlist.
Bad: 4 stk Jupiter bø/stål med led pærer,
Varmekabel 500 W med elektronisk termostat m/gulvføler, samt opplegg frem
til lys over speil. Opplegg av 2 egne
kurser for VM og TT. Opplegg og lev av
avtrekksvifte 110 mm med tidsbryter.
Sov 1: Opplegg av 2 dobb stikk og taklampe Øyster bø/stål, varmeovn 600 W.
Sov 2: Opplegg av 3 dobb stikk og taklampe Øyster bø/stål, varmeovn 600 W.
Bod: Opplegg av stikk for VVB og
varmeovn 300 W. Opplegg av taklampe
med takbeslag m/kuppel. Sikringsskap
med lastbryter, overspenningsvern og
kombiautomater.
Utvendig: målerskap med hovedsikring
/overbelastningsvern 4x40 A, opplegg
av 2 utelamper Venedig koblet via fotocelle og 1 stikkontakt utvendig.
Generelt: 5 stk seriekoblede røykvarslere m/strømforsyning, 2 stk finvern,
(overspenningsvern) for TV.
Hytte lav modell hems: Oppholdsrom,
opplegg av 4 dobb stikk samt 6 uttak
bak TV, opplegg taklampe Øyster bø/
stål ved trapp, Varmeovn 1000 W, Rør
og boks til TV-uttak. Sov: opplegg av 3
dobb stikk.
Hytte høy modell hems: Stue, opplegg
av 6 dobb stikk samt 6 uttak bak TV,
opplegg av 2 taklamper Øyster bø/stål,
rør og boks til TV-uttak, 2 varmeovner
1000 W. Bod: Opplegg av 1 dobb stikk
og taklampe, takbeslag m/kuppel. Bad:
varmeovn 300w med, opplegg av vifte
110mm tilkoblet via tidsbryter, opplegg
for lys over speil. Sov 3: opplegg av 2
dobb stikk og taklampe Øyster bø/stål,
varmeovn 600 W. Sov 4: opplegg av 3
dobb stikk og taklampe Øyster bø/stål,
varmeovn 600 W.

Rørlegger

Utvendig

Bad 1 etg: 1 stk. Vikingbad IDA 120
cm baderomsmøbel med 2 skuffer
og servant i støpemarmor (hvit). Nrf
7034824. 1 stk. VB 120cm IDA speilskap med innfelt lys, 4 dører, dobbel
stikk og bryter. Nrf 7034804. 1 stk.
Oras safira serv. batt Nrf 4201157.
1 stk. Vikingbad 90x90 cm buet
dusjhjørne. Nrf 6312776-77. 1 stk.
Oras Oramix trykkstyrt dusjbatteri. Nrf
4202662. 1 stk. Oras Sensiva dusjgarnityr. Nrf 4203032.
1 stk. GB Nautic 5500 klosett med
S-lås for liming 3/6L Nrf 6023013 1 stk.
GB Nautic toalettsete Nrf 6025426.
1 stk. komplett opplegg for vaskemaskin.
1 stk. Joti sluk
Kjøkken: 1 stk. Oras safira kjøkkenbatteri med avst for oppvaskmaskin.
Nrf 4200355. 1 stk. Tilkobling oppvaskmaskin. 1 stk. Trådløs føler for
Waterguard.
Bod: 1 stk Oso Super 300L bereder
3Kw. Nrf 8000503 beregnet for 5–6
pers. 1 stk. hovedkran/kuleventil. 1 stk.
inntak klargjort for varmekabel. 1 stk.
magnetventil/waterguard. 1 stk. Sanipex
fordelerskap med dør ramme matr. pakke. Nrf 5113285. 1 stk. Joti sluk.
Bad 2. etg høy modell: 1 stk. GB
Nautic 5500 klosett med P-lås for
liming 3/6L. Nrf 6023013.1 stk. GB
Nautic toalettlokk. Nrf 6025426. 1 stk.
Vikingbad IDA 60cm baderomsmøbel
med 2 skuffer (hvit). 1 stk. VB 60cm
IDA speilskap med innfelt lys og 2
dører. Nrf 7034799. 1 stk. Oras Safira
servantbatteri. Nrf 4201157. 1 stk.
Vikingbad 90x90cm buet dusjhjørne.
Nrf 6312776-77. 1 stk. Oras Oramix
trykkstyrt dusjbatteri. Nrf 4202662.
1 stk. Oras Sensiva dusjgarnityr. Nrf
4203032. 1 stk. Joti sluk.
Diverse: 1 stk. jordingsmuffe på avløp,
1 stk. durgoventil på bad 2. etg eller
lufting lagt over tak.

Platting ved inngangsdør og foran terrasse dør i henhold til tegning. Leveres
i impregnert virke. Gruset oppstillingsplass for to biler pr tomt. Gruset veier
og innkjøring. Tomt ellers leveres som
natur tomt. Overvann infiltreres i grunn.

Andre opplysninger om
leveransen
Teknisk rom i utvendig bod, med
sikringsskap, vvs sentral og bereder.
Sluk i gulv I trekonstruksjoner må det
det påregnes noe tørk og svinn i løpet
av første året. Trekonstruksjoner kan
bevege seg og krumme noe avhengig
temperatur påkjenninger inne og ute.
Konstruksjoner satt på lett fundament
som støpt plate, ringmur osv. kan få
noe setninger etter overtakelse grunnet
endring av belastning i grunn som følge
av nytt lastbilde.
Paneler og listverk leveres ferdig malt/
behandlet, mindre spiker hull må påregnes. Noe nyanseforskjell på flisfuger kan
også forekomme.
Byggvask er inkludert i leveransen.
Arealer utomhus kan bli ferdigstilt senere enn hytta, avhenger av når på året
bygget ferdigstilles.
FDV- dokumentasjon leveres etter gjeldene krav.

Med forbehold om trykkfeil og endringer.
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