FJELLHYTTER I UTSØKT KVALITET

Fra drøm l virkelighet...
Vi hjelper deg med å realisere hy erdrømmen.

MAJESTETISKE FJELLTOPPER EN STILLE STUND I SOLVEGGEN FAMILIEHYGGE
GODE MINNER SENKE SKULDRENE KORTSPILL FORAN PEISEN
NYE OPPLEVELSER FANTASTISK NATUR

JAKT OG FISKE

Då gidrar alt i en strålestraum,
Og hjarta sveiper seg inn i draum
Oppå ellet, oppå ellet
Kristofer Janson

LØYPESPOR SÅ LANGT ØYET REKKER TID TIL HVERANDRE

VEKK FRA DET DAGLIGDAGSE

VEKK FRA KJAS OG MAS FINNE ROEN
TETT PÅ NATUREN LANGE OG GODE FROKOSTER
DEN GODE SAMTALEN

FJELLHYTTER I
UTSØKT KVALITET

Velg mellom:
EKTE HYTTEFØLELSE
Vår lidenskap, erfaring og genuine interesse for ell
og hy eliv, gjør at vi har et svært godt utgangspunkt l å
hjelpe våre kunder med å realisere hy edrømmen sin.
Vi s ller de re e spørsmålene slik at vi sammen med
kunden skaper hy er som gir den ekte hy efølelsen.

GEILO LAFT

FJELLHYTTER

Alle våre hy er kjennetegnes av solide dimensjoner,
utsøkte detaljer og en suveren kvalitet både i u ørelse og
materialvalg. Vi bygger hy er både i tradisjonelt og
moderne norsk design og det meste kan bygges i
bindingsverk, stavla og la .

SKREDDERSØM

Vi bygger hy er i store deler av Sør-Norge, både på Geilo,
Hemsedal, Uvdal, Nesbyen, Eid ord og Voss. Våre solide
dimensjoner gjør det uproblema sk å bygge i områder
med store snømengder.

GEILO LAFT

Vi har lgang l hy etomter i svært a rak ve områder som
kan anbefales dersom du ikke har egen tomt å bygge på.

GEILO LAFT

NØKKELFERDIGE HYTTER

GEILO LAFT

FJELLHYTTER

Vi har brukt vår kompetanse og lange erfaring l å u orme en
serie hy emodeller med et svært godt design, suveren kvalitet
og smarte planløsninger. Noen har et tradisjonelt u rykk,
andre har et moderne u rykk.
De e er Geilo La sin Fjellhy e-serie.
Disse hy emodellene passer for deg som er oppta av
kvalitet, design og gode planløsninger, men som har lite eller
ingen behov for å gjøre endringer på hy en.

FJELLHYTTER I
UTSØKT KVALITET

BRA: 99 m2

BYA: 123 m2

Lengde: 14,7 m

Bredde: 10,8 m

Frøystul

1. etg.

- en moderne ellhy e
Frøystul er en svært populær hy emodell, passer utmerket på
mindre, rela vt ﬂate tomter. Hy en har overbygget inngangspar
og en stor utvendig bod. Stue og kjøkken har åpen planløsning,
åpen himling med synlige kra ige åser og store vindusﬂater.
Ellers i første etasje er det entré med wc, bad, to soverom og en
smart bod under trapp. På hemsen er det to store soverom og
tv/lekestue i midten. Gulvarealet er på hele 157 m2.

2. etg.

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 4

BRA: 107 m2

BYA: 128 m2

Lengde: 14,7 m

Bredde: 12,5 m

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 4

Budalen

1. etg.

– en innholdsrik hy e med god plass
Budalen er en eﬀek v og innholdsrik hy e med
massevis av plass. Hy en har overbygget
inngangspar med prak sk inngang l utvendig
bod og videre lkomst l hall med wc/bad. Stue
og kjøkken har åpen planløsning på hele 62 m2
med åpen himling og synlige kra ige åser i deler
av stuen. Ellers i første etasje inneholder hy en
to bad og to soverom. På hemsen er det
tv-stue/lekerom, to soverom og to boder. Totalt
gulvareal er på hele 155 m2. Utvendig er det ﬁne
lune kroker på begge sider av spisestuen.

2. etg.

BRA: 109 m2

BYA: 92 m2

Lengde: 11,6 m

Eventyrhy en

Bredde: 8,7 m

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 4

1. etg.

– en koselig ellhy e
Eventyrhy en er vår mest kompakte ellhy e,
men inneholder likevel alt en hy e bør ha.
Hy en har overbygget inngangspar med direkte
inngang l utvendig bod. I entré er det garderobe,
wc og bod under trapp. Fra gangen er det inngang
l stue og kjøkken med åpen planløsning og store
vinduer som gjør oppholdsrommet lyst og trivelig.
Videre er det to soverom og bad med eller uten
sauna. På hemsen er det to store soverom og
tv-stue/lekerom.
2. etg.
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BRA: 118 m2

BYA: 151 m2

Lengde: 18 m

Veggli

Bredde: 12 m

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 4

1. etg.

– tradisjonell ellhy e med
store oppholdsrom
Veggli er en innholdsrik høy ellshy e
med begrenset høyde på 5,5 m.
Overbygget inngangspar med direkte
inngang l vaskerom/bod og videre
lkomst l gang. I første etasje er det tre
soverom og to bad, hvorav hovedsoverom
har eget bad.
Videre er det åpen stue/kjøkken løsning
med spisestue i egen ﬂøy, vinduer på alle
sider og høyt under taket. Hemsrommene
er ikke målbar men har et gulvareal på
74 m2, her er det tv-stue/lekerom, lo stue
og stort soverom med plass l ﬂere senger.
Utvendig har hy en ﬁne lune kroker og delvis
overbygget terrasse på 48 m2 med lkomst
fra stue.

2. etg.

BRA: 125 m2

BYA: 133 m2

Lengde: 18,3 m

Bredde: 8,6 m

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 4

1. etg.
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Liseth
– innholdsrik ellhy e med lune overbygg
Liseth er en kompakt og innholdsrik ellhy e
som kan bygges i stavla eller bindingsverk.
Hy en har utvendig bod og delvis overbygget
terrasse som gir en ﬁn og lun solkrok.
Åpen planløsning i stue og kjøkken, åpen himling
og kra ige åser. Videre i første etasje er det
egen soveromsﬂøy med to soverom, to bad og
teknisk rom/vaskerom med lkomst fra gang.
I oppstuen er det tre soverom og tv-stue. Hy en
har et totalt gulvareal på 153 m2. Hy en leveres
også i andre byggehøyder.

2. etg.

BRA: 131 m2

BYA: 135 m2

Lengde: 16 m

Solbakken

Bredde: 10,9 m

1. etg.

– spennende vinkelhy e
Solbakken er en stor og innholdsrik vinkelhy e. I første
etasje er det stort overbygget inngangspar med direkte
inngang l bod. Ellers inneholder første etasje to doble
soverom, to bad, bod og vaskerom. Stor stue og kjøkken
med åpen planløsning, åpen himling og kra ige synlige
åser.
I annen etasje er det tv-stue og to store soverom med
5/6 sengeplasser. Det er utgang fra stuen l stor delvis
overbygget terrasse. Med byggehøyde 6 m måler hy en
hele 157 m2 i gulvareal.

2. etg.

Byggehøyde: 6 m

Sov: 4

BRA: 147 m2

BYA: 161 m2

Lengde: 18,3 m

Hallingskarvet

Bredde: 12,4 m

1. etg.

– spens g ellhy e
Hallingskarvet er en H-hy e med et storslagent
og moderne u rykk. Smart planløsning med to
ﬂøyer som bindes sammen av en romslig hall i
midten. Stue og kjøkken har åpen planløsning,
den unike åpne takkonstruksjonen og
panoramavinduene gjør de e l et stort, lyst og
lu ig oppholdsrom.
Den andre ﬂøyen består av hovedsoverom med
eget bad, samt to doble soverom og bad med
sauna. Videre i første etasje er det et
vaskerom/teknisk rom og et separat toale i hall.
I andre etasje er det to soverom og tv-stue.
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2. etg.

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 5

BRA: 149 m2

BYA: 135 m2

Lengde: 16,2 m

Bredde: 10,3 m

Byggehøyde: 6 m

Sov: 4/5

Lia

1. etg.

– ypperlig som
generasjonshy e
Lia er en innholdsrik hy e med oppstue.
Hy en har overbygget inngangspar med
egen inngang l vask/tørkerom/bod og
videre l gang med garderobe og wc.
Stuen og kjøkkenet har åpen planløsning,
kjøkken har åpen himling med kra ige synlige
åser. Store vindusﬂater gjør oppholdsrommene
lyse og lu ige.
Videre er det tre soverom og bad i første etasje.
I andre etasje er det tv-stue, soverom, bad og stor hems.
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2. etg.

BRA: 150 m2

BYA: 165 m2

Lengde: 20,1 m

Geilo

Bredde: 12,2 m

Byggehøyde: 5,5 m

Sov: 6

1. etg.

– moderne ellhy e med
sengeplass l mange
Geilo er en elegant, moderne og innholdsrik
hy e som passer utmerket som
generasjonshy e. Hy en har et overbygget
inngangspar med egen inngang l bod/
vaskerom og videre l entré og wc. Doble
glassdører fra entré l stue gir mye lys.
Stue og kjøkken har åpen planløsning og
åpen himling med kra ige synlige åser.
Hovedsoverom med eget bad ligger innenfor
kjøkken og i andre enden av stuen er
soveromsﬂøy med tre doble soverom og bad.
På hems er det tv-stue og to soverom.
Hems kan leveres med glassrekkverk, slik
at utsikt fra stuevinduet også kan nytes
fra hemsen.

2. etg.

BRA: 174 m2

BYA: 147 m2

Lengde: 14,7 m

Bredde: 12,5 m

Byggehøyde: 6,5 m

Sov: 5/6

1. etg.

Kikut

– ellhy e for storfamilien

Kikut er en stor og svært innholdsrik hy e som egner seg
godt l storfamilien. Inngangspar et er overbygget med
direkte lkomst l utvendig bod/teknisk rom. Stue og
kjøkken har åpen planløsning med åpen himling og
kra ige synlige åser. Videre i første etasje er det tre
soverom, to bad og badstu.
I andre etasje er det tv-stue, to soverom, atelier/kontor
og to boder. Stor lun terrasse med utgang fra stue.
2. etg.
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GEILO LAFT

SKREDDERSØM

Vi ly er l dine ønsker og behov, bruker vår kompetanse og erfaring,
gir råd, innspill og veiledning og i samarbeid skaper vi en hy e som
du blir 100 % fornøyd med. Det blir en unik hy e som du selv har vært
med på å u orme.
Passer for deg som har en klar formening om hva du ønsker og er
villig l å betale li ekstra for å få det akkurat slik.

FJELLHYTTER I
UTSØKT KVALITET

GEILO LAFT

NØKKELFERDIGE HYTTER

Våre nøkkelferdige hy er passer perfekt for deg som
verken har d, lyst eller anledning l å være involvert
i byggeprosessen, men heller ønsker å ﬂy e re inn
i en nyoppført hy e.
Vi bygger nøkkelferdige hy er i utsøkt kvalitet på
a rak ve hy etomter både øst og vest for
Hardangervidda.
Ta gjerne kontakt eller sjekk www.geilola .no
for mer informasjon om våre nøkkelferdige
hy er l salgs.

FJELLHYTTER I
UTSØKT KVALITET

Kontakt oss:
55 61 16 00

901 29 124

905 21 151

info@geilola .no

Hovedkontor:
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nes un
www.geilola .no

