Moderne funksjonelle boliger

Hvem er Håndverksmur?
Håndverksmur AS er en sammenslutning av små og store murmestere og entreprenører. Våre murhus settes opp av den
enkelte murmester/entreprenør i ditt lokale distrikt. Dette er seriøse håndverksbedrifter som streber mot samme mål,
nemlig å tilby den enkelte husbygger en bolig med ekte håndverkskvalitet. Håndverksmur bygger det murhuset du vil ha!

Murmestere med lang erfaring
Våre murmestere bygger hus med velkjente og utprøvde metoder som har vist seg å holde mål i generasjoner.
Håndverksmur legger også stor vekt på å bruke anerkjente underleverandører. Du som byggherre får dermed høy
standard og god kvalitet på en av de virkelig viktige investeringene som gjøres i livet.

Kvalitet og design

å realisere en drøm

Det skal være en helt spesiell opplevelse å bygge sitt eget hus. Det skal tas mange viktige beslutninger, men det skal
også være inspirerende og moro. Håndverksmur kan tegne og bygge huset helt etter dine egne ønsker. Om det er våre
samarbeidende arkitekter som tilpasser våre kataloghus til dine behov, eller om du stiller med egne ideer så er vi der
for å mure drømmehuset ditt.
Det er satt kompromissløst fokus på gjennomført kvalitet, håndverksmessig så vel som i valg av materialer og innredning.
Dertil kommer et kreativt og funksjonelt design, inne som ute. Vi murer rammene opp omkring dine ønsker og behov.

Hus fra Håndverksmur

Illustrasjoner

Drømmer du om å bo i et stille, svalt hus med godt inneklima? Ønsker du deg et hus som ikke må skrapes og males
med jevne mellomrom? Da bør du velge Håndverksmur som leverandør av din bolig. Våre murhus er nemlig meget
behagelige å leve i og krever et minimum av vedlikehold. Velger du en bolig fra Håndverksmur vil du være sikret et hus
med meget gode kvaliteter og tidsriktig design som holder i generasjoner.

Vi har ingen standardhus! Alle hus og tegninger i denne katalogen er ment som illustrasjoner og forslag til løsninger.
Kjeller inngår normalt ikke i leveransen med mindre annet er avtalt. For det enkelte hus kan derfor leveransebeskrivelsen
og kontraktstegningene avvike noe fra det illustrasjonene i katalogen viser.

Ambisjoner
Mange drømmer om å bygge sitt eget hus, og mange lar det være med drømmen. Med litt planlegging trenger det ikke
å forbli en drøm, men en realitet. Vi gjør prosessen enkel for deg som husbygger. Sammen med Håndverksmur kan du
oppnå din boligdrøm.

Mer enn fire vegger

Fakta
BRA (Bruksareal) er summen av arealet innenfor husveggene i henhold til Norsk Standard 3940.
Der illustrasjonene i katalogen viser kjeller, så er dette arealet også regnet med i BRA.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen.

Vi bygger ikke bare hus – vi skaper hjem!

Et hus er ikke bare et hus, murhus gir deg noe litt utenom det vanlige. Mur kan få frem selve essensen av
arkitekturens form og idé. Konstruksjonen, strukturen, flatene og lys som slipper inn, understreker selve ideen.
Alle husene som er presentert i denne katalogen er arkitekttegnet.

For ytterligere fakta om murhusets mange fordeler, gå inn på våre nettsider: www.handverksmur.no

Funksjonalisme
Flere og flere har fått øynene opp for det å bygge hus i mur. Vi har i dag en økt
forståelse for rene linjer og moderne design. De nyskapende boligene er populære i
Norge. Vi har både nyskapende boliger og nostalgiske hus i vårt sortiment.
Murhus er også funksjonelt i forhold til dagens klimapåkjenninger og kan stå like fint
etter 30 - 50 år selv med minimalt vedlikehold.

En vegg - farge og struktur
Husene våre bygges i blokkmurverk eller teglstein.
Velger du teglstein får huset en naturlig kulør. Både stein og fuge gir deg muligheten
til å velge en særegen farge. Velger du en pusset overflate, har du et stort fargevalg med silikatmaling eller du kan
velge en ferdig gjennomfarget puss. Dette er et mineralsk materiale som blir en integrert del av pussen og som holder seg like godt i mange år. Du kan med andre ord velge mellom både farger og strukturer/overflater i stort monn.
Med forskjellige metoder for påføring kan du også få alt fra fine til grove overflater.

Å kunne bo godt lenge
Når drømmehuset er ferdig, har du bygget ditt eget univers. Du har formet
din sans for kvalitet. Et hus som blir din identitet, en del av deg og noe
utenom det vanlige.
Drømmen du vil bo i lenge – kanskje hele livet.

Hvis vi hadde visst hvor lett det var å
realisere drømmen vår, hadde vi bygget før.

Et hus med identitet og personlighet
Hvordan vi velger og innreder hjemmene våre gjenspeiler i dag hvem vi er som mennesker. Alle har
sin individuelle stil. For å skape en helhet er det viktig at fasade og interiør stemmer overens. Hus
fra Håndverksmur er et godt utgangspunkt, da de ikke er som alle andre hus.

Skreddersydde ønsker og behov
Vi har alle sett for oss hvordan drømmehuset skal se ut. Håndverksmur er behjelpelig med å
skreddersy dine ønsker og behov rundt ditt nye hus. Det er bare fantasien som setter stopper for
hva vi kan få til i samarbeid.

ArchiMedio
ArchiMedio er et murhus utformet for svakt skrånende terreng. Legg merke til det karakteristiske buede trapperommet
med det spennende lysinnslippet. Fra inngangspartiet kjører man ned en rampe til garasjen i kjelleren. På dette planet
ligger også en sportsbod samt vaskerom som fungerer som en sluse fra garasjen. Her er også en bod samt et trimrom.
Den buede trappen leder opp til første etasje hvor man kommer inn i hall/garderobe og videre inn til kjøkken, stue og
spisestue. I en våtromskjerne midt i huset ligger wc med mulighet for både egen dusj og kjølerom. Her er også et
arbeids/gjesterom. Fra spisestuen og stuen er det dører ut til glassoverdekket uteplass. Andre etasje inneholder tre
store soverom samt et stort bad. Dette i tillegg til et oppholdsareal med mange muligheter.
ArchiMedio: BRA 252,3 m . Største lengde 14,8 m. Største bredde 12,6 m.
www.handverksmur.no/ArchiMedio
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Plan: 2. etasje

Plan: Kjeller

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiAurora
Dette er et murhus kombinert med liggende trepanel. Huset er designet for svakt skrånende terreng. Integrert garasje
sammen med bod/sluse og vaskerom ligger et halvplan lavere enn første etasje. Første etasje inneholder en åpen løsning
mellom kjøkken og stue. Det er også et stort vindfang med garderobe og inngang til eget gjestetoalett. På kjøkkenet er
det plass til matbod alternativt ett kjølerom. Fra stuen er det dør ut til en nydelig innglasset vinterhage.
Andre etasje inneholder tre praktiske soverom samt bad. Ytterligere et halvplan opp kommer man til en øvre hems som
inneholder et stort arbeidsrom/bibliotek samt en klesbod. Halve arealet er åpent ned til stue. Fra arbeidsrom er det
utgang til to balkonger.
ArchiAurora: BRA 149,1 m . Største lengde 16,4 m. Største bredde 13,0 m.
www.handverksmur.no/ArchiAurora
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Plan: 2. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiCenturo
Et spennende murhus med tradisjonelt saltak, designet for skrånende terreng. Inngangspartiet ligger sammen med en
dobbel carport, boder, hall, garderobe samt wc/dusj, dette ligger et halvplan lavere enn kjøkkenet. Fra det store kjøkkenet
er det dør ut til en overbygd terrasse. Fra kjøkkenet går man videre et halvplan opp til soveromsavdelingen, den inneholder tre soverom samt bad. På dette planet er det også en stor stue med utgang til stor, delvis overbygd takterrasse
som går over carporten. Det er også utgang til en øvre terrasse fra hovedsoverommet.

ArchiCenturo: BRA 130,7 m . Største lengde 22,7 m. Største bredde 14,1 m.
www.handverksmur.no/ArchiCenturo
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Plan: 2. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiClassic
Dette er et symmetrisk, velproporsjonert murhus i to etasjer planlagt for flatt terreng. Første etasje er her vist med stor
stue, spisestue samt stort kjøkken med spiseplass. I tillegg er det vist mulighet for bad med vaskerom. Huset er således
planlagt for framtidig livsløpsstandard ved at man deler den store stuen ved pipen og innreder soverom i den delen som
er nærmest trappen. Andre etasje har skråtak og ca. 90 cm høye knevegger. Det er likevel full ganghøyde i alle trafikksoner i
tillegg til at det er hel etasjehøyde i loftstuen.
ArchiClassic: BRA 140,1 m . Største lengde 13,6 m. Største bredde 9,6 m.
www.handverksmur.no/ArchiClassic
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Plan: 2. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiTress
Her er et murhus kombinert med trepanel utformet for skrånende terreng.
Huset har en karakteristisk takform med delvis pulttak, kombinert med takterrasse og et buet tak over den lave
soveromsfløyen. Første etasje inneholder et stort åpent areal med kjøkken, spiseplass samt stue. Her ligger et stort
soverom samt stort tilliggende bad. Fra stuen er det dør ut til et mellomparti med trapp opp til en stor takterrasse.
Mellom stuen og spisestuen ligger trappen som en romdeler. Trappen fører ned til underetasjen som består av et stort
oppholdsareal med tilhørende trimrom, badstue, bad og vaskerom samt boder. I den adskilte soveromsfløyen ligger
tre like store soverom.
ArchiTress: BRA 237,9 m . Største lengde 15,9 m. Største bredde 15,2 m.
www.handverksmur.no/ArchiTress
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2

Plan: Underetasje

Plan: Takterrasse

Plan: 1. etasje
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Takterrasse
50,8m2
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ArchiLuna
ArchiLuna er et atriumhus med alle funksjoner på ett plan tilrettelagt for livsløpsstandard. Huset er planlagt for flatt
terreng. Her er det en stor stue og et stort kjøkken med egen spiseplass som begge vender ut mot et intimt, delvis
overbygd atrium. Det er også en egen soveromsfløy med tre soverom samt et stort badeværelse, med mulighet for badstu.
Gjestetoalett er plassert ved inngangspartiet.
Egen carport henger sammen med et praktisk overdekket inngangsparti.
ArchiLuna: BRA: 142,6 m . Største lengde 18,3 m. Største bredde 11,9 m.
www.handverksmur.no/ArchiLuna
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiTellus
Dette er et flott murhus planlagt for skrånede terreng i tre etasjer. Tre soverom, bad og en bod er plassert i underetasjen
sammen med peisestue/bibliotek med direkte utgang til en praktisk overdekket terrasse. Første etasje preges av et stort
kjøkken med dagligstue. Her er i tillegg egen adskilt tv-stue. På toppen er det en romslig loftstue som kan anvendes
som gjesterom og/eller arbeidsrom/kontor. Fra loftstuen er det direkte utgang til en stor usjenert takterrasse på hele 37 m2.
ArchiTellus: BRA: 161,3 m . Største lengde 14,2 m. Største bredde 9,0 m.
www.handverksmur.no/ArchiTellus
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2

Plan: Underetasje

Plan: 1. etasje
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 2. etasje
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ArchiGamma
Dette er et stramt og nøkternt murhus planlagt for skrånende terreng. Huset kan også tilpasses flatt terreng.
Huset har en etasjehøyde på hele 2,8 m som gir et åpent og luftig preg. Hele stueveggen ved inngangspartiet er i glass
fra gulv til tak i begge etasjer. Dette gir mye lys samtidig som det forsterker følelsen av at inne- og utearealet
nærmest går i ett. Fra vindfang/garderobe er det gjennomgående forbindelse gjennom vask/teknisk rom, bad og inn
til det ene soverommet som befinner seg i underetasjen. Fra dette soverommet er det også dør inn til kjøkken/spisestue
som er skjermet fra stuen med pipen og en halvhøy murvegg. I første etasje er de to øvrige soverom plassert sammen
med badet. Her er i tillegg en stue med peis og bibliotek. Fra denne stuen er det dør gjennom den store glassveggen ut
på en overdekket balkong, samt en stor takterrasse over carporten.
Fra takterrassen er det adkomst til øvre del av terreng via en gangbro.
ArchiGamma: BRA: 148,1 m . Største lengde 12,4 m. Største bredde 11,9 m.
www.handverksmur.no/ArchiGamma
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2
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Plan: 1. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: Underetasje
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ArchiOrion
Et kvadratisk, klassisk hus i murverk, med to etasjer, beregnet for flatt terreng og med integrert dobbelt garasje i
forbindelse med inngangspartiet. Det mest iøynefallende er kjøkkenet med det buede karnappet. Her får spiseplassen
en sentral plassering med vidt utsyn og masse lys. Vaskerom og wc er adskilt og plassert i forbindelse med hall/garderobe.
Andre etasje har tre romslige soverom og bad i tillegg til en tv-stue med utgang til balkong.
ArchiOrion: BRA: 150,0 m2. Største lengde 20,4 m. Største bredde 10,8 m.
www.handverksmur.no/ArchiOrion
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor

Plan: 1. etasje
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 2. etasje
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ArchiHaley
Et murhus med moderne uttrykk på ett plan. Huset er beregnet for flat tomt. ArchiHaley er tilrettelagt med tre relativt
store soverom samt bad i en egen «fløy» i huset. På denne måten blir soverommene godt skjermet for støy fra
oppholdsrommene ellers. Stuen er stor med mye lys og visuelt delt mellom stue/spisestue av en gjennomgående peis.
Det er eget gjestetoalett i forbindelse med vindfanget. Kjøkkenet har direkte atkomst til vaskerom/teknisk rom, samt
innvendig bod.
Legg merke til den runde karakteristiske spiseplassen. Eksteriørmessig er trespilene i den høye «midtfløyen» det som
kanskje er mest iøyenfallende. Trespilene går igjen både som vegg i utebod, og som utenpåliggende spiler foran vegg og
vindu. En kombinasjon av mur og tre gir ofte en god effekt.
Tekst: BRA: 149,5 m . Største lengde 21,6 m. Største bredde 14,2 m.
www.handverksmur.no/ArchiHaley
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiQuadra
Dette er et stilrent hus for de som liker det enkle. Fasaden er i glattpusset mur kombinert med utenpåliggende trespiler,
foran de høytsittende vinduene i andre etasje og i forbindelse med det høye hjørnevinduet i stuen. Det samme uttrykket
er hentet inn i forbindelse med utforming av tilliggende garasje. På garasjetaket er det en stor overbygd takterrasse med
gangbroforbindelse til stuen i andre etasje. Et annet karakteristisk element i fasaden er den buede glassveggen mot
trappen. Dette gir mye lys, ikke bare til første og andre etasje, men også til biblioteket i kjelleren. For å gi mye «luft» og
volum i rommene, er etasjehøyden i første og andre etasje på hele 2,8 m. Første etasje er, med unntak av vindfang m/wc
og det potensielle kjølerommet, planlagt som åpen løsning uten vegger. Dette gir følelsen av store og luftige rom. Andre
etasje inneholder alle tre soverommene, bad samt stor arbeidsplass og tv-stue. Tv-stuen i andre etasje er avgrenset
med rekkverk hvor det er åpent ned til den ene delen av stuen i første etasje.
Archi Quadra: BRA: 234,0 m2. Største lengde 12,2 m. Største bredde 9,0 m.
www.handverksmur.no/ArchiQuadra
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
Plan: 1. etasje

Plan: 2. etasje

38,9m2
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: Kjeller
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ArchiMerkurM
Huset er utviklet med tanke på smal tomt i et flatt terreng. Her er alle oppholdsfunksjoner lagt til første etasje.
Kjøkkenet er en tilnærmet åpen løsning med glassvegg ut mot gang og stort vindu i yttervegg. Tre soverom, bad,
klesbod, tv-stue og pc-plass er lagt til andre etasje. Huset har en balkong i forlengelsen av den svakt buede fronten på
huset. Balkongen, i sammenheng med den utkragede andre etasje, gir stor overdekket uteplass i første etasje.
Pipen, som er plassert ved yttervegg mot terrasse, gir mulighet for grill/peismuligheter på terrassen. Karakteristisk for
dette huset er de buede linjene som skaper spenning i et ellers nøkternt hus
ArchiMerkurM: BRA: 149,4 m2. Største lengde 18,3 m. Største bredde 7,5 m.
www.handverksmur.no/ArchiMerkurM
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor

Plan: 1. etasje
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 2. etasje
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ArchiNiveau
Et spennende flerplanshus planlagt for skrånende terreng. Huset er bygd opp rundt en sentral midtfløy utformet i tre
med lektepanel. Begge «sidefløyene» er oppført i murverk. Adkomst er lagt til den ene «murfløyen». Her kommer man inn
i en hall som inneholder garderobe, wc og teknisk rom. Fra hall går man opp en halv etasje og kommer opp til det sentrale
midtrommet som inneholder kjøkken med spiseplass, dagligstue eventuelt stor spisestue. Videre går man opp noen
trinn, og kommer inn i den bakre «murfløyen» som inneholder stuen. Her er man på øvre terrengnivå, og har utgang
direkte til terreng. Fra kjøkkenplan er det også trapp opp til første soveromsnivå, hvor to soverom er plassert over
hall/garderobe. Fra dette nivået går man videre opp til det neste soveromsnivå, hvor hovedsoverommet ligger.
Her er det en klesbod samt et romslig bad som ligger over kjøkkenet. Fra dette nivået går man ytterligere noen trinn
opp, og kommer da til den romslige takterrassen.
2

ArchiNiveau: BRA: 142,6 m . Største lengde 11,4 m. Største bredde 12,8 m.
www.handverksmur.no/ArchiNiveau
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
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Plan: 2. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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ArchiAlpha
Et spennende hus som nærmest må karakteriseres som rendyrket stramt og nøkternt. Huset er planlagt for flatt terreng
og med tanke på konstruksjoner med blokker av lettklinker. Gjennom det buede inngangspartiet, som er gjennomlyst med
glassbyggesten, kommer man via garderobe/hall inn i stue/bibliotek. Huset er tenkt orientert slik at stuen og kjøkkenet blir
liggende mot syd, syd/vest. I denne delen av stuen er det store vindusflater som gir god kontakt med terrenget. Takhøyden
i stuefløyen er på hele 2,8 m, mens den på kjøkken/spiseplassfløyen er på 2,4 m. Dette medfører at golvet i soveromsfløyen i andre etasje ligger to trinn høyere enn det øvrige golvet i andre etasje. Alle soverom er plassert i andre etasje
sammen med badet, arbeidsplasser og tv-stue. I det utvidede området ved arbeidsplassen gir overlys fra den skrå takflaten
godt lys ned på arbeidsplassen. Fra trafikkarealet foran soverommene i andre etasje er det dør ut til luftebalkong, samt
dør ut til en utvendig trapp med buet mellomrepos som leder opp til den store usjenerte takterrassen.
ArchiAlpha: BRA: 175,0 m . Største lengde 12,5 m. Største bredde 11,3 m.
www.handverksmur.no/ArchiAlpha
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2

Plan: 1. etasje

Plan: 2. etasje

Plan: Takterrasse
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

32,4m2
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Murmeldyr
Arkitekten ønsket her å lage en prototype som var generell, fleksibel og elastisk. En planløsning med lik form og ytre
mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables. Huset skal kunne benyttes i både flatt og skrått terreng som
frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte sammenkjedete boliger. Bygningsvolumet kan tilpasses forskjellige
hypotetiske terrengsituasjoner og urbane omstendigheter. Selv ved å tilføye varianter som garasje, utleieenhet og kjeller
vil det ikke bli behov for å forandre konseptets hovedtanke.
Murmeldyr: BRA 151,8 m2. Største lengde 11,7 m. Største bredde 8,4 m.
www.handverksmur.no/murmeldyr
Arkitekt: HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor AS v/ Ann - Jeanette Renlund

Plan: 1. etasje

Plan: 2. etasje

Plan: Takterrasse
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

18m2
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Kvadrat
Trivelig hustype i halvannen etasje. Med sin kvadratiske form kan huset fritt plasseres på alle typer tomter. Bygningen
åpner seg mot hagesiden med fremspringende tregulv og balkongkonstruksjoner. Kjøkken, spiseplass og stue danner en
jevn helhet som omkranser ildstedet. Entre med utsyn tvers gjennom huset mot hagen. Første etasje inviterer til felles
aktiviteter og andre etasje er tilrettelagt for hvile. Antall soverom i andre etasje kan justeres fra to til fire, men med fire
soverom må man gi avkall på den store takhøyden i stuen.
Kvadrat: BRA 276,4 m2. Største lengde 10,2 m. Største bredde 10,0 m.
www.handverksmur.no/kvadrat
Arkitekt: Archeus Oy v/Architect Safa Juha Paavo Mikkonen
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Plan: 2. etasje

Plan: Kjeller

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.

Plan: 1. etasje
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Oppe & nede
Et moderne hus for smal og krevende tomt i skrått terreng. Huset har en praktisk inndeling med en privat og en
«offentlig» del. Den bølgende bygningsmassen skaper et spennende tredimensjonalt design. Plasseringen av vinduer og
dører understreker fasadeflatenes helhet. Trappen stiger og faller i en seksjon. Det er store rom i andre etasje som barna
kan bruke til lek. Huset kan også bygges på flat tomt, men da mister man kjellerutgangene til hagen. Terrassen rettes
fortrinnsvis mot husets hageside, og trappen kan vende ut mot veien.
Oppe & nede: BRA 270,3 m2. Største lengde 14,7 m. Største bredde 8,4 m.
www.handverksmur.no/oppe&nede
Arkitekt: Archeus Oy v/Architect Safa Juha Paavo Mikkonen
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Plan: 2. etasje

Plan: Kjeller

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.
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Byliv
Et moderne hus med tydelig bykarakter, som passer inn i alle omgivelser. Rommene er konsentrert rundt en vakker
trappeoppgang. Det er lagt stor vekt på plasseringen av vinduer og dører. Trappen åpner seg vakkert ut mot hagen,
synlig gjennom en glassvegg. Gjennom denne glassveggen strømmer lyset inn i trappeoppgangen. Glassflaten inne i
nisjen danner sammen med terrassen hovedkjernen som ligger utenfor huset. Andre etasje er forbeholdt familiens
privatliv. Spisestue og kjøkken fungerer som en helhet. I den store stuen har man ett vell av innredningsmuligheter.
Byliv: BRA 289,8 m2. Største lengde 14,7 m. Største bredde 7,8 m.
www.handverksmur.no/byliv
Arkitekt: Archeus Oy v/Architect Safa Juha Paavo Mikkonen
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På langs
Et moderne murhus som ligger på langs i forhold til bakkens retning. Inne i boligen er oppholdsrommene og resten av
huset delt inn i ulike soner. Spisestuen og stuens store takhøyde gir fin romfølelse, der trappen utgjør en harmonisk
inndeling. Det er utgang til balkong fra trappeavsatsen. Andre etasje er viet hvile og lek for barna i familien. Foreldrenes
soverom er plassert i den rolige og fredelige delen bak stuen. Huset kan lett tilpasses forskjellige tomter og kan også
bygges på en flat tomt.
På langs: BRA 324,3 m2. Største lengde 12,6 m. Største bredde 9,9 m.
www.handverksmur.no/palangs
Arkitekt: Archeus Oy v/Architect Safa Juha Paavo Mikkonen
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ArchiVentura
Et teglhus med et moderne uttrykk planlagt for flatt terreng. Dette er et ekte teglhus med skallmur i ytterveggene, med
andre ord en dobbel teglsteinsvegg med isolasjon i midten. Som det fremgår av illustrasjonen, er dette et hus med egen
hybelleilighet. Begge leiligheter er i to etasjer og begge har integrert carport. Første etasje i hovedleiligheten har en åpen
løsning med kjøkken spisestue samt stuedel. Gjennom skyvedør kommer man ut på en overdekket terrasse. For hybelleiligheten er det samme åpne løsning i første etasje med kjøkken, spiseplass og stue i tillegg til bod/vaskerom samt wc.
For begge leilighetene er andre etasje innredet med soverom samt badeværelse. Begge leilighetene har dør ut til en
skjermet balkong.
2

ArchiVentura: BRA Hovedleilighet 153,7 m . BRA Hybelleilighet 82,9 m . Største lengde 21,6 m. Største bredde 19,9 m.
www.handverksmur.no/ArchiVentura
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor

Plan: 1. etasje
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Plan: 2. etasje

Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.
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ArchiSkagen
Et klassisk teglhus i to etasjer planlagt for flatt terreng. Både stuesiden og inngangsiden har en stor svalgang. Dette
bevirker at man får romsligere plass ved ytterveggen i andre etasje. Taket er en vanlig saltakskonstruksjon med halvvalm
og «kinavipp». Huset er for øvrig bygd som et tradisjonelt bindingsverkshus med 15 cm tykke trevegger, som er forblendet
med teglstein. Huset er ellers klassisk inndelt med stue innenfor stue og med skyvedører i mellom. Her er det også
muligheter for en mer åpen løsning. Innenfor kjøkkenet er det et praktisk og stort vaskerom med mulighet for dusjhjørne.
Herfra er det dør ut i det fri innunder svalgangen.
Andre etasje inneholder fire store soverom og et stort bad samt klesbod. Fra det midtre soverommet er det et stort
glassparti med dobbel glassdør ut på balkong.
ArchiSkagen: BRA 173,7 m . Største lengde 13,9 m. Største bredde 11,5 m.
www.handverksmur.no/ArchiSkagen
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2
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ArchiBoralis
ArchiBoralis er et teglhus med loftsetasje beregnet for flatt terreng. Huset er bygd som et vanlig bindingsverkshus og
forblendet med teglstein. Huset er kompakt oppbygd med valmtak og med arker på hver langvegg. Første etasje inneholder
kjøkken, spisestue, stue samt stort vaskerom. I tillegg er hovedsoverommet med eget bad lagt til denne etasjen. Utenfor
stuen er det en stor, delvis overdekket terrasse. Andre etasje inneholder to store soverom, bad, bod og en loftstue.
Soverommene får ekstra lys fra takvinduer i tillegg til lyset fra glassdørene som leder ut på balkongen. Badet får lys fra
takvindu og loftstuen får lys fra balkongdørene.
ArchiBoralis: BRA 193,2 m . Største lengde 14,2 m. Største bredde 13,7 m.
www.handverksmur.no/ArchiBoralis
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2
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ArchiMiagra
Et virkelig teglhus i en etasje beregnet for flatt terreng. Dette huset er bygd med yttervegger av skallmur. Med skallmur
får man teglstein både ute og inne, med isolasjon mellom de to lagene med teglstein. Med andre ord et komplett
gjennomført teglhus. Ønsker du ikke synlig tegl inne i hele boligen, har du mange muligheter her. De innvendige
veggene kan pusses, kles med panel eller være som de er. En kombinasjon blir som regel veldig bra.
Kjøkken, stue og spisestue er basert på til dels åpen løsning. Stuen er adskilt fra spisestuen med mulighet for en
gjennomgående peis. Den ene fløyen av huset er planlagt som soveromsavdeling med tre soverom og bad. Den andre
fløyen har, foruten dobbel carport, arbeids- og gjesterom, boder og vaskerom. I forbindelse med uteplassen ved stuen
er det tenkt at en skjermet del vil være overdekket med glasstak.
ArchiMiagra: BRA 157,1 m . Største lengde 18,6 m. Største bredde 21,7 m.
www.handverksmur.no/ArchiMiagra
Arkitekt: AS Prosjektim Arkitektkontor
2
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Alle plan og perspektivtegninger er illustrasjoner.
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Godvik
Dette huset er her tegnet for skrått terreng, men kan enkelt tilpasses en flat tomt. Huset er et teglsteinshus i bærende
murverk med kraftige limtredragere som gir en fin kombinasjon av mur/tre. Huset har et tiltalende ytre med tradisjonelt
saltak og store vindusflater som gir beboerne mye lys. Legg også merke til den store og delvis overbygde terrassen. Stuen
er av den romslige typen hvor du garantert vil trives. Huset er her tegnet med fire soverom, to bad, kjøkken med spiseplass, vaskerom, kjellerstue og flere boder.
Godvik: BRA 242,6 m2. Største lengde 16,12 m. Største bredde 10,24 m.
www.handverksmur.no/godvik
Arkitekt: Arcturus AS arkitektkontor v/ark. Helge Kartveit
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Villa Futurum
Denne boligen er laget på murverkets egne premisser, både hva gjelder utførelse og arkitektur. Huset er bygget i
bærende murverk; skallmur i tegl med 15 cm isolasjon. Det er utformet enkle volumer som gir variasjoner innenfor et
helhetlig uttrykk. Huset har to pulttaksvolumer, denne sammenstillingen gir muligheter for to gode uteplasser.
Fortrinnsvis mot sør og vest. Hovedfløyen i halvannen etasje har stue og oppholdsrom. Her er det meget gode
lysforhold, samtidig som høyden gir mulighet for å åpne opp i to etasjer. Villa Futurum kan bygges med dobbelgarasje i
tegl som bindes sammen med hovedbygningen via tak og boder i tre. Her er det rom for variasjoner – ute som inne.
Villa Futurum: BRA 159,5 m2. Største lengde 13,7 m. Største bredde 12,7 m.
www.handverksmur.no/villafuturum
Arkitekt: Søndergaard Rickfelt AS Arkitekter MNAL NPA
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DAGSLYS GIR MER
LIV TIL LOFTET
Et takvindu tilfører rommet dagslys, utvider romfølelsen, gir større
takhøyde, er en god ventilasjonskilde og sist, men ikke minst - gir
deg utsikt. Takvinduene finnes i mange størrelser og kan monteres
sammen i utallige kombinasjoner - en, to eller flere vinduer, tak/
fasadeløsninger, takterrasser og så videre.
VELUX har også et stort utvalg av persienner, rullegardiner og
plissegardiner til takvinduene.

Vil du vite mer om VELUX takvinduer og dagslys;
kontakt oss på telefon 22 51 06 00 eller
se på www.VELUX.no

DAGSLYS
FØR
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Eik Klassisk

Inspirert av norsk sommer
www.norema.no

Når du velger hus, velger du også innemiljø
Balansert ventilasjon
De fleste bygger nytt hus kun én gang i livet. Ren luft er god omsorg,
og har stor betydning for familiens helse og trivsel. Installerer du et
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning fra Flexit, sikrer du tilførsel
av ny, frisk, oppvarmet luft gjennom hele året.

Flexit sentralstøvsuger

Flexit AS

Med en Flexit sentralstøvsuger suges alt støvet opp, og det skadelige
ﬁnstøvet blåses ut av huset!

www.flexit.no

Siv. ark. MNAL Jonny Johansen
Siv. ark. MNAL Askill Voll

Lund Hagem Arkitekter
Siv. ark. MNAL Einar Hermanrud

Siv. ark. MNAL Jonny Johansen
Professor Siv.ark. MNAL Bengt Espen Knudsen

Det skjer når du er ute og går. Når du sykler. Når du sitter i bilen på vei et eller annet sted… Ubevisst trekkes blikket mot hus som
skiller seg litt ut fra mengden. Boliger som har noe ved seg som treffer arkitekt- eller husbyggernerven i hjernen din. Ofte er det
murhus som utløser reaksjonen. Og for mange behøver det ikke å gå lang tid fra dette stadiet, til de står med et selvbyggerkurs fra
Leca i hånden – klare til å bygge sitt eget murhus.
Flere og flere nordmenn velger mur fremfor tre når de skal realisere husdrømmen. Ikke så
rart. Argumentene for dette byggematerialet er nå så gode og veldokumenterte at du skal ha
gode grunner for ikke å velge murhus.

7 GODE GRUNNER FOR Å BYGGE I LECA
1. Arkitektoniske muligheter
Byggeklossprinsippet gjør det mulig å forme
drømmeboligen helt etter din egen smak og
dine egne behov. Stikkordet er fleksibilitet.

4. God lydisolasjon
Mur er overlegent tre når det gjelder evnen til
å isolere for støy både utenfra og mellom rom
og etasjer.

2. Sunt inneklima
Det er dokumentert at murverk av Leca-blokker gir sunne hus med et godt inneklima. Det
er forebyggende medisin.

5. Gjør det selv
Det er lettere å mure i Leca enn å snekre. Jo
mer du kan gjøre selv, jo mer penger sparer
du.

3. Isolasjon og byggemateriale i ett
Bruker du Leca Isoblokk, slipper du annen veggisolasjon. Leca Isoblokk avgir heller ingen skadelige gasser.

6. Varmt om vinteren, kjølig om sommeren
Mur opptar og lagrer temperaturen rundt seg
for så å avgi denne langsomt. Derfor holder
murhus jevn innetemperatur hele året.

MER OM LECA OG MURHUS

www.leca.no

7. Lite vedlikehold
I motsetning til trehus, er boliger i mur
nesten vedlikeholdsfrie. Unik brannsikkerhet
og motstandsdyktighet mot sopp og råte er
andre fordeler du oppnår ved å bygge et
murhus i Leca.

Kan det bygges,
kan det bygges i Leca

Tel: 22 93 07 68 post@handverksmur.no
Forskningsveien 3 B
P.b. 92 Blindern 0314 Oslo

vi bygger drømmer i mur
www.handverksmur.no

Foto: maxit, Norema, Wienerberger, byggutengrenser.no, Luth & Co, Prosjektim og Notodden mur- og entreprenørforretning
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