
SOLENG
Dette huset har en meget praktisk plan-
løsning. Fra den overbygde inngangen
kommer du inn til en entre med god
garderobeplass, bad og bod. Videre går
du inn til kjøkken og vinkelstue. I andre
etasje finnes loftstue med balkong, bad
og tre soverom, hvor hoved soverommet
har tilknyttet en bod som du eventuelt
kan benytte som walk-in closet. Soleng er
beregnet for flat tomt.

ALTERO
Dette huset gir med sine små og store
vindusflater en spennende fasade. Hoved-
inngangen er i underetasjen som innehol-
der en åpen hall med TV-stue, tre sove-
rom, bad/vaskerom og bod. Hovedetasjen
består av en åpen kjøkken- og stueløs-
ning, og her gjør de store vinduene at det
blir et lyst og luftig allrom. Soverommet
har eget bad og walk-in closet, samt
utgang til balkong. Altero er beregnet for
skrå tomt.

FAGERTUN
Dette er et hus som med sine luftige rom
gir deg svært god plass. Den praktiske
svalgangen gjør at du kan gå tørrskodd
fra garasjen og inn i den romslige hallen.
I første etasje er det stor stue, spisestue
og kjøkken med tilknytning til vaskerom –
som igjen har dør ut til bod og til garasje.
En stor bod over garasjen gir deg meget
god oppbevaringsplass. Andre etasje rom-
mer fire soverom, loftstue og bad. Fager-
tun er beregnet for flat tomt.

Kontakt oss for gratis huskatalog, befaring/
rådgivning og en hyggelig husprat.

HEDALM ANEBYHUS
MED HJERTE FOR DIN BOLIG
Hedalm Anebyhus har 50 års erfaring og tillit. Vi følger deg
gjennom hele byggeprosessen til du setter nøkkelen i døra.
Soleng, Altero og Fagertun er blant alle våre 50 hytte-typer
du kan velge mellom.

PLANLEGGER DU Å BYGGE HUS?
• Byggteam Vest har kompetansen og erfaringen

til å gi deg den hjelpen du trenger

• Vi har blitt forhandler for Hedalm Anebyhus i
Nordhordland/Gulen og vi feirer med ekstra
gode tilbud til de første kundene som tar
kontakt med oss for oppdrag

Besøksadresse:
Mjåtveitflaten 1A , 5918 Frekhaug

Tlf: 99 38 77 99
E-post: post@byggteamvest.no

STE 4
e får valgfri oppgra-

eringer av vinduer, gulv, kjøk-
ken, baderomsinnredning eller-

garderobe til en verdi av

50.000,-

S DE FøRS
huskjøperne får
dering


