
Vi bygger ditt
hjem!personlige

Rett i hjertet



Se mer av dette moderen og spennende huset som heter Asker på side 90.

Vår oppgave er å skape et hjem som akkurat
DU vil trives i. Et hjem som passer til din smak,
din livssituasjon og din personlighet.
Stort eller lite? Moderne eller tradisjonell arkitektur.
Du tar valgene, vi tar ansvaret og tilpasser boligen
til dine behov.

Vårt mål er å treffe deg rett i hjertet!

Hjemmet er det viktigste
stedet du har i livet ditt.

Se film fra huset.
Gå via link på
www.blink-hus.no



– både når det gjelder valg av arkitektur og hustype, 

og også når det gjelder alle detaljene og innredningen 

av hjemmet. Hvis du ser et kataloghus du liker, trenger 

du ikke bygge det akkurat slik som det ser ut her.

Vi skreddersyr løsninger som passer akkurat dine 

behov, gjerne med utgangspunkt i et av husene 

i katalogen. Vi kan tegne et eget hus bare for deg!

Noen valg er viktigere enn andre – du

skifter ikke ut hjemmet ditt som du kan

gjøre med et klesplagg som går av mote.

Derfor råder vi deg til å følge hjertet når

du velger hustype. Det handler ikke om 

å være trendy, det handler ikke om å gjøre

det som er “riktig” for omgivelsene. 

Du skal tilbringe store deler av livet 

i hjemmet ditt. Det skal være godt 

å være der – for deg!

Husene i denne katalogen representerer

flere forskjellige stilretninger og ulik

arkitektur. Du kan tenke på kataloghusene

som et utgangspunkt for hvordan ditt nye

hjem skal bli. Våre arkitekter tegner om

hjemmet ditt i samarbeid med deg. 

Vår oppgave er å skape ditt personlige 

hjem!

Vi vil gi deg INSPIRASJON

1 I Blink Hus

Hustype: Lillesand.

Hustype: Skien.
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TØNSBERG s. 10 EKEBERG s. 16 ANDÅS s. 20 HEIMDAL s. 26

HAUGESUND s. 32 SVEIO s. 40 KARMØY s. 44 BRYNE s. 54

STORD s. 86 ASKER s. 90 LADE s. 96 MOLDE s. 100

SKIEN s. 104 EIDANGER s. 114 LEKNES s. 122 HALDEN s. 140

HOF s. 48 BERGSJØ s. 62 AURDAL s. 68 NORDDAL s. 76

LILLESAND s. 82 MINDE s. 126 SANDVIKEN s. 134 SØRVIK s. 144

BODØ s. 148 VANG s. 152 STENSLI s. 162 SMESTAD s. 166
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Fant drømmehuset
8

Hjemme hos
Haugesund-huset

36

Et unikt og moderne
Asker-hus

90Vil du se mer av Mosjøen-huset?

Side 158.
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NYTTIG INFORMASJON

VI TEGNER HUSET 
FOR DEG

FANT DRØMMEHUSET

TØNSBERG

PRODUKTER

EKEBERG

ANDÅS

PRODUKTER

HEIMDAL

PRODUKTER

HAUGESUND 
- HJEMME HOS

SVEIO

KARMØY

HOF

PRODUKTER

BRYNE - HJEMME HOS

BERGSJØ

PRODUKTER

AURDAL - HJEMME HOS

NORDDAL - HJEMME HOS

LILLESAND

86

90

94

96

100

104

114

122

126

133

134

140

144

148

152

156

158

162

166

170

STORD

ASKER

PRODUKTER

LADE

MOLDE

SKIEN - HJEMME HOS

EIDANGER
- HJEMME HOS

LEKNES

MINDE - HJEMME HOS

PRODUKTER

SANDVIKEN

HALDEN

SØRVIK

BODØ

VANG

PRODUKTER

MOSJØEN

STENSLI

SMESTAD

FASENE SOM GJØR
BYGGINGEN ENKEL

Se mer av Tønsberg-huset på side 10.

Et spennende
Sørvik-hus

144
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Se mer fra dette flotte Skien-huset på side 104.
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ENERGIMERKING
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmings-
karakter. Energikarakteren går fra A (best) til G, og er basert 
på beregnet levert energi.

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargekode fra
grønn (best) til rød. Fargene sier hvor miljøvennlig oppvarm-
ingssystem som er installert.

Alle boligene i denne katalogen vil med en standard utførelse
etter gjeldende TEK, (med elektrisk oppvarming og vedovn)
normalt få energimerket orange B.

Karakteren kan endres ved tilpasninger av boligen, f.eks. 
ved å velge annen type vinduer, eller alternativt oppvarmings-
system,                                    

For mer info. Se www.energimerking.no

FORKLARING PÅ NOEN 
BEGREPER
BRA (Bruksareal): Summen av erealet innenfor
ytterveggene ihht. Norsk Standard 3940.

BYA: Husets fotavtrykk (grunnflate), inkludert
også bod, carport, åpent overbygd areal og 
balkonger ihht. gjeldende TEK.

Største bredde/lengde: Bygningens ytterste
mål inklusive eventuelt balkong, bod og garasje.

P-rom (primærrom): Samlet areal av primære
rom. Dette er rom til boligformål, som f.eks 
oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, gang og
trapp. Bod, garasje og teknisk rom er eksempel
på rom som ikke inngår i P-rom.

Se Norsk Standard 3940.

FORBEHOLD:
Illustrasjoner, foto og tegninger i denne katalogen kan avvike 
fra slik de frem kommer i våre leveranser. Din Blink Hus-forhandler
gir deg nøyaktig informasjon om innholdet i leveransen og hva
prisen omfatter.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Se her!

Slik forstår du tegningene:

Pil i trapp viser retning opp Evt. rekkverk

Terrasse

Kjøleskap Oppvaskkum/
oppvaskbenk

Varmtvanns-
bereder

Ventilasjons-
anlegg

Platting Garderobeskap

Komfyr Sentral-
støvsuger

Skyllekum

Vaske-
maskin

DusjBadekarVegg-
hengt WC

ServantGarderobe -
skap

Stålpipe/Ildsted

VIKTIG!

Se filmer fra hus og møt de 
som bor i husene På Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.
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Vi er i tett dialog med kundene
når vi tegner hus. Det er jo DU som
vet best hvordan du vil ha det!
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De fleste husene du ser i denne katalogen 
er ikke det samme som det man tidligere
kalte ferdighus. Blink Hus har et eget 
arkitektkontor som tegner akkurat det huset
du ønsker deg.

Kanskje ønsker du å ta utgangspunkt 
i en av husmodellene, men du vil gjøre
endringer slik at det passer for dine
egne behov? Det er derfor vi er her! Vi kan
også tegne et helt nytt hus til deg, og hjelpe
deg med å tilpasse dine egne forslag.

Arkitektkontoret vårt består av 14 personer,
de er arkitekter og bygningsingeniører. 
Vi tegner hus i alle stiler og prisklasser, selv-
følgelig tilpasset tomten din. Tett dialog med
kunden er viktig for oss, det er jo din framtid
det handler om!

Vi tegner
HUSET FOR DEG

HUSDitt

7 I Blink Hus



Gangen mellom de to bygningskroppene.

BYGDE MED BLINK HUS

8 I Blink Hus

PÅ TOPPEN 
AV FJELLET

De har bygget drømmehuset sitt på
en av Holmestrands flotteste utsiktstomter.
– Vi så en reportasje i SANS med noen som
bodde i akkurat dette kataloghuset til Blink
Hus. Det var da vi bestemte oss, forteller
Tine Ramberg og Geir Palmesen.

Skyvedører er utrolig praktisk,
vi har nesten bare skyvedører
i huset.

Fondvegger med tapeter
frisker opp og skaper
spennende brudd.

Ta vare på trærne! Vi gikk rundt
og merket alle trærne vi ville
beholde før byggingen.

Legg ekstra penger i robuste
gipsplater, ikke velg de
enkleste. Da holder de lengre
og det blir lettere å henge
opp ting.

Ikke mal store rom hvite
– da blir det veldig kjølig.

✓

✓

✓

✓

✓

TINE OG GEIRS

tips!IMPONERT OVER BLINK-ARKITEKTEN
Geir og Tine ønsket seg et moderne hus på én
flate, og de brukte mye tid på å studere bolig -
kataloger før de valgte Blink-huset Sørvik.
– Vi så dette huset, og vi likte planløsningen.
Men vi ønsket å endre den utvendige arkitekturen
og få en mer moderne og luftig fasade.
Det som gjorde utslaget var faktisk en reportasje 
i SANS fra et Sørvik-hus i Porsgrunn.
Vi så hvilke endringer eierne av det huset hadde
gjort, og vi skjønte at her var det mange muligheter.
Dermed tok vi et møte med Blink Hus og formidlet 
hva vi ønsket oss.
Tine er imponert over hvordan arkitekten hos
Blink Hus løste behovene deres.
– Da vi fikk det første forslaget fra arkitekten,
satt det som et skudd. Han hadde tegnet om
huset helt i tråd med våre ønsker, vi gjorde 
minimale endringer på den første tegningen. 
Arkitekten var utrolig flink, sier hun.

Soverommet er stilrent og praktisk.

Den rene stilen er beholdt på hovedbadet.

DRØMMEHUSET



Se hvordan kataloghuset 
Sørvik er blitt! For full
utnyttelse av tomt, solforhold
og utsikt ble Blink Hus -
modellen Sørvik tegnet om.

Legg merke til hvordan vinklingen
og høyden på taket gir spesielt
godt lysinnfall, samtidig som natur
og utsikten mot Holmestrands -
fjorden blir trukket inn i interiøret.

For økt boareal har eier lagt 
garasjen som en separat enhet.

Tine og Geir

Vi er imponert over hvordan arkitekten
hos Blink Hus løste behovene våre!

SØRVIK ORIGINAL FRONT

SØRVIK TILPASSET FRONT

SØRVIK ORIGINAL INNGANGSPARTI

SØRVIK TILPASSET INNGANGSPARTI

SØRVIK ORIGINAL LANGSIDE

SØRVIK TILPASSET LANGSIDE

SKREDDER-
SØM!

Med Blink-huset Sørvik som utgangspunkt
har arkitekten endret den utvendige
arkitekturen og gjort den mer moderne.
Her er takterrasse og et lunt atrium som
skjermer for vær og vind. Huset har fått et
røft uttrykk med låvekledning.

Sigdalkjøkkenet er sort og enkelt, med god plass til matlaging. Spisebordet brukes til alt: mat, kontorarbeid og TV-titting.

Det originale kataloghuset Sørvik har en
valmet takkonstruksjon, mens Geir og Tine
ville ha én vinkel på taket og flat takterrasse
mellom de to bygningskroppene. De har fått
mer høyde under taket i allrommene ut mot
fjorden, og vindusflatene er også blitt større.

På en så fantastisk tomt handler det om 
å få utsikten inn i rommene.
– Vi har også fjernet garasjedelen og gjort
den om til boareal, og så har vi bygget en
separat garasje. Og vi har strukket vangene
slik at huset er lengre.

9  I Blink Hus
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TØNSBERG
- et særegent funkishus med store vinduspartier

11 I Blink Hus



Et stort og moderne funkishus med inn  -
bydende og spennende detaljer. 
Saltak, vinduer i hele fronten av andre 
etasje og både stående grå og ligg -
ende hvit kledning er bare noe av det
som gjør fasaden til Tønsberg røff og
full av spill. Andre etasje har dessuten
en overbygget balkong med rent rekk-
verk i glass, uten sprosser og stål, som
gir boligen en spennende karakter. 
En første etasje med førsteklasses 
lysforhold.

Inngangspartiet i første etasje leder 
inn i en stor hall hvor du har tilgang til 
vaskerom og bad. Også i denne 
etasjen finner du store vinduer i fronten
som gir masse naturlig lys. På dette
planet har du i tillegg tre soverom, 
bod og en romslig stue hvor du har 
adkomst til terrasse med overbygg. 
Opp trappen til andre etasje stiger du
inn i den åpne stue-/kjøkken-løsningen.
Mønt himling i full høyde og vindus -
flaten over hele gavlveggen gir rommet
store mengder lys og luft samt flott
utsyn.

Andre etasje har i tillegg til den 
fenomenale stue-/kjøkken-løsningen
også gjestetoalett og bod med god
plass til oppbevaring. På dette planet
er også en egen foreldreavdeling 
bestående av stort soverom, romslig
walk-in garderobe og et eget bad.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

TØNSBERG - et særegent funkishus 
med store vinduspartier

BYA: 100,9 m2

BRA bolig: 161,8 m2

Overbygget uteareal: 15,0 m2

P-rom: 153,1 m2

Største lengde: 14,4 m

Største bredde: 7,0 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 4

Tegningsnr.: P740

FAKTA
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Mønt himling og vindusflater over hele gavlveggen gir rommet mye lys og luft.
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Tønsberg-huset har en særegen fasade.

Et sprekt inngangsparti.
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LEVERANDØR AV vinduer og dører

NORDAN
Fra tradisjonelle smårutete glass til
smarte og vedlikeholdsfrie kombinasjoner.
Vi har vinduer og dører som passer alle
slags stiler og alle slags hjem.

Velg vinduer som varer i generasjoner! Med markedets beste garantiordninger
kan du være trygg på at vinduene gir deg godt lysinnslipp og holder
strømregningen nede. Samtidig slipper du å tenke på vedlikehold.

Tradisjonelt uttrykk kombinert med gode
energiegenskaper

www.talgo.no

www.nordan.no

LEVERANDØR AV trelast

TALGØ-MØREROYAL®

MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlet trelast klar til bruk uten noen form
for behandling. Materialene trenger aldri maling eller beis, og innehar unike 
egenskaper som gir minimalt med vedlikehold. Talgø har lansert flere nyheter 
i MøreRoyal® blant annet hagestuer til uterommet, bryggedekke til brygger og
havnedekke, levegger og fargen setersvart RS.25 til kledning og tretak.

En av Norges ledende leverandører av royal -
impregnert trelast. Produkter som kledning,
terrassebord og tretak. Kjent for høy kvalitet
og inspirerende uteromsløsninger
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Store lysflater skaper dynamiske innemiljø.

Kreative kombinasjoner.
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EKEBERG - hypermoderne enebolig på ett plan
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Den store åpne stue-/kjøkken-løsningen er på hele 52,8 m2.

Her er en overbygd terrasse med adkomst fra stue og foreldresoverom.



BYA: 243,2 m2

BRA bolig: 156,9 m2

Carport: 27,1 m2

Sportsbod: 6,9 m2

Overbygget uteareal: 22,7 m2

P-rom: 147,1 m2

Største lengde: 19,7 m

Største bredde: 17,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P112

FAKTA

Et innholdsrikt og stilfullt hus over ett plan, med funkispreg
og et hav av spennende detaljer både inne og ute.
Her er romslige stuer fulle av naturlig lys. Entréen, med wc
like ved inngangspartiet, skiller denne flotte boligen i to. 
På ene siden finner du den store og delvis åpne stue-/
kjøkken- løsningen på over 50 m2. Dette allrommet blir natur-
lig opplyst med store vinduer på langsidene og en front som
hovedsaklig består av glass.
På andre siden av entréen finner du nok en romslig stue med
vinduer, hvor du har ankomst til to soverom, den forseggjorte
foreldreavdeling og ut til din overbygde terrasse på bakke -
plan. Også stuen ved soverommene og den åpne stue-/
kjøkken-løsningen, har utgang til den romslige terrassen. 
Det samme gjelder det separate soverommet i den komfor-
table foreldreavdelingen, som også består av eget bad og 
en walk-in garderobe. Huset har tilhørende carport hvor det
også er adkomst til vaskerom med bod og teknisk rom.

19 I Blink Hus

Inngangsparti med carport.

EKEBERG - hypermoderne enebolig på ett plan

I tillegg til den innvendige boden har boligen også
godt med oppbevaringsplass i en sport- og fritids-
bod med inngang fra gårdsplassen.

Plan 1.etasje
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ANDÅS - moderne hus for skrå tomt
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Stue/kjøkken har skråtak, som sammen med stor takhøyde og gode vindusflater gir mye lys og luft.

22 I Blink Hus
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Plan underetasje

BYA: 119,5 m2

BRA bolig: 154,7 m2

Overbygd areal: 34,1 m2

P-rom: 137,7 m2

Største lengde:  15,65 m

Største bredde:  10,2 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 4

Tegningsnr.: P731

FAKTA

ANDÅS - moderne hus for skrå tomt
Med sin detaljrike og kontrastfulle kledning
i tre, er Andås rett og slett en fryd for
øyet. Innvending byr huset på en luftig
og åpen atmosfære med sine skråtak og
store takhøyder. Underetasjen består av
tre store soverom, hvor det ene har et eget
rom for garderobe. I etasjens store entré
har du trappen opp til første etasje og et
gjeste-WC. Ellers finner du på dette bolig-
planet en praktisk sportsbod med god
oppbevaringsplass og utvendig adkomst,
vaskerom og et bad.

Dette innbydende husets førsteetasje
har en vinkelformet, stor og åpen 
stue-/kjøkken-løsning på nesten 50 m2. 
Det store allrommet har dessuten skråtak
som sammen med store takhøyder og
gode vindusflater gir en luftig og naturlig
opplyst atmosfære. På dette planet har 
du også ett bad, to boder og en delvis
overbygget balkong med spilerekkverk 
og adkomst fra stuen. Et hus med flotte 
utvendige kontraster Fasaden består 
i all hovedsak av tre.

Mens brorparten av kledningen er stående
bord i lyse trefargede nyanser, danner de
liggende bordene med sin mørkebrune
farge en dyp og flott kontrast i husets ytre.
Utvendig, og på samme plan som under-
etasjen, har du også her et større ute-
område, delvis under førsteetasjens
balkong.

Andås er tegnet for deg som har skrå tomt,
og som drømmer om et romslig hus med
mye luft og stemningsgivende kontraster.

Plan 1.etasje



LEVERANDØR AV ildsted

JØTUL
Jøtuls vedovner håndlages i støpejern
i Norge og med bakgrunn i en stolt 
tradisjon har vi mer enn 160 års erfaring.

Jøtul F 373 Advance - Elegant peisovn i støpejern med sideglass som har
vunnet designpriser og blitt en av våre bestselgere. Leveres i sort lakk, hvit og
sort emalje. 
Jøtul F 163 - Liten og moderne peisovn med kun en lufteventil som gjør det
enkelt å fyre riktig. Egnet for fyring på lav effekt. Leveres i sort lakk og hvit emalje.

www.boen.no

www.jotul.no

LEVERANDØR AV gulv

BOEN
Gulvet fremhever hjemmet!
Som et bærende element for interiøret kan riktig valg av gulv utgjøre forskjellen,
og spiller derfor en viktig rolle i det å skape ditt personlige hjem. Velg ditt gulv
med omhu tilpasset din stil – og skap rom du har det godt i.

Autentisitet, utmerket håndverk, bærekraftig
og attraktiv design preger merkevaren. Boen
er en ledende internasjonal leverandør
av parkett til hus, hytte og næring.
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Jøtul F 373 Advance

Jøtul F 163



LEVERANDØR AV 
dekorative interiørplater

BYGGMA
I Byggma ASA inngår kjente bedrifter som
Forestia AS og Huntonit - som leverer
veggplater til alle husets rom.Huntonit og Forestia veggplater gir deg helt nye muligheter for å skape 

særpreg i rommene. Huntonit leverer også panelbord som kan monteres i tak
og på vegg.

Forestia Walls2PaintWalls4You

Huntonit

Modell Erle

www.trapperingen.no

www.huntonit.no
www.forestia.no

LEVERANDØR AV trapp

TRAPPERINGEN

Trappen er kanskje det viktigste møbelet i din bolig, som du skal ha
glede av i mange år. Vi leverer den trappeløsningen som passer perfekt
akkurat hjemme hos deg.

Vi har fabrikker over hele landet.
Klassisk eller moderne?

Se hele kolleksjonen på

Modell FennikelModell Tuva

Huntonit interiørvegg
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HEIMDAL
- stor og moderne bolig med separat leilighet
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I husets andre etasje er det en stor åpen planløsning til kjøkken/stue med adkomst til en stor terrasse/balkong.

Komplett leilighet for utleie med egen inngang og adkomst uteområde.

28 I Blink Hus
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Plan 2.etasje

HEIMDAL - Stor og moderne bolig med separat leilighet

BYA: 208,9 m2

BRA bolig: 204,6 m2

BRA leilighet: 64,9 m2

Overbygget uteareal: 20,4 m2

P-rom bolig: 195 m2

P-rom leilighet: 61,6 m2

Største lengde: 20,10 m

Største bredde: 12,45 m

Type tomt: Flat

Antall soverom bolig: 4

Antall soverom leilighet: 2

Tegningsnr.: P508

FAKTA

Heimdal har forskjellige tak og er 
satt sammen av flere forskjellige 
bygningselementer. Dette gir Heimdal et
moderne og tidløst design. Huset har et
samlet areal på 266,8 m2 som er oppdelt 
i en hovedbolig på 204,6 m2 samt en
separat leilighet på 64,9 m2. Romslig
hovedbolig med åpen planløsning og gode
oppbevaringsmuligheter. Den ene halvdelen
av husets første etasje hører til hoved-
boligen. Her er det en kombinert entré 

og stue, som for eksempel kan innredes
som TV-stue eller spillerom. I tillegg finner
du et soverom, et stort bad, samt vaske -
rom, bod og teknisk rom. I husets andre
etasje er det en stor åpen planløsning 
til kjøkken/stue med adkomst til en stor
terrasse/balkong. Her kan du invitere til
store middagsselskaper og få plass 
til hele familien.

Komplett leilighet med egen inngang 
og adkomst uteområde. Den andre del 
av husets første etasje utgjør en separat
leilighet,  som er ideell for utleie og gir 
huseier en unik finansieringsmulighet.
Leiligheten har egen inngang, og har en
åpen planløsning med adkomst til egen
uteplass. 
I tillegg er det to soverom, bad og bod. 
Her er det plass til både enslige, par eller
en liten familie.

Plan 1.etasje



LEVERANDØR AV dører

SWEDOOR JW
Hos Swedoor har vi et stort utvalg
kvalitetsdører i ulike stiler og design.
Velg en dør som fanger husets sjel
og din personlighet.
Besøk vår hjemmeside for å se alle
våre inner- og ytterdører.

www.flexit.no

www.swedoor.no

LEVERANDØR AV ren og frisk luft

FLEXIT

Balansert ventilasjon gir deg filtrert og temperert luft i alle rom, mens den
fuktige og forurensede luften trekkes ut. Våre ventilasjonsanlegg er moderne,
stillegående og gjenvinner over 80% av varmen i inneluften. Dette gir deg høy
komfort, energisparing og trygghet for et sunt inneklima.

Norges største leverandør av
boligventilasjon. Vi sørger for at du
får ren og frisk luft i hele huset,
hele året.
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Ren og

frisk luft 

i alle rom

– hele året!



LEVERANDØR AV takstein

SKARPNES
Skarpnes er en familiedrevet taksteinsbedrift
med røtter tilbake til 1919. Vi er eneste
helnorske leverandør av alt du trenger til
taket. Du kan være trygg på at Skarpnes 
alltid leverer produkter av høyeste kvalitet.
Les mer på

NORGES TETTESTE TAKSTEIN
Enkelkrum er klassikeren fra Skarpnes. Den har samme format i dag som fra
starten av 1919. Enkelkrum viderefører dermed det klassiske nordiske formatet.
Denne taksteinen gir et rolig preg på taket og den gode passformen sørger for et
meget tett tak. Domino er moderne kvalitetstegl som passer utmerket til moderne
bygg. Det er en flat tegl med stor styrke som er velegnet for norske forhold.

www.gilje.no

www.skarpnes.no

LEVERANDØR AV dører og vinduer

GILJE

Vinduer og dører kan være mye mer enn det du ser. Ekstra lyddemping, selv-
vask, brannsikring, soldemping, ekstra slitestyrke eller ekstrem isoleringsevne.
Kanskje det ikke ses, men det gir deg et unikt produkt tilpasset dine behov.

Vi lager dører, vinduer og komplette
inngangspartier akkurat slik du vil ha
dem. Vi er fleksible på det meste, bortsett
fra kvaliteten.

DominoEnkelkrum
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HAUGESUND
- moderne funkishus med 
stor balkong og vinterhage



Med sin 238 m2 er Haugesund funkishus
en av våre største hustyper. Det er et 
moderne hus med spennende og spreke
løsninger. Romslig og funksjonell plan -
løsning for den store familien. I tillegg 
til selve huset får du en romslig garasje
med sportsbod, hvor det er inngang 
til huset fra overbygget inngangsparti. 
Fra denne gangen er det dessuten 
adgang til vaskerom og boder. 

Husets første etasje har flere praktiske
innredningsmuligheter. Her er det mulig -
het til å skille av en egen avdeling, enten
som gjesterom/kontor med stue eller
som to små barnerom med lekerom/
TV-stue.
Husets hovedetasje har en åpen planløs-
ning med store vinduspartier som fyller
rommet med naturlig lys. I tillegg til stue
og kjøkken har denne etasjen en egen

masterenhet med soverom, garderobe -
rom og bad. Annen etasje er dess uten
utstyrt med en bod, som enkelt kan 
gjøres om til ekstra gjestetoalett. 
Fra husets stue og kjøkken er det utgang
til den vakre vinterhagen.
Her kan du være tett på naturen og nyte
utsikten hele året gjennom. I forlengelse
av vinterhagen er det dessuten en
stor balkong.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

HAUGESUND

BYA: 209,0 m2

BRA bolig: 243,8 m2

Garasje: 44,1 m2

Sportsbod: 5,6 m2

Overbygget uteareal: 43,9 m2

P-rom: 231,4 m2

Største lengde: 16,8 m

Største bredde: 14,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom bolig: 4

Tegningsnr.: P733

FAKTA

- moderne funkishus med 
stor balkong og vinterhage
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Vinterhagen er lys og lekker.

Inngangsparti.

Hovedetasjen har en åpen planløsning.
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Fint tilpasset terreng og beboernes behov og ønsker.

Her er en balkong bygd over inngangspartiet for å kunne
nyte sol på begge sider av huset.

Huset er speilvendt i forhold til katalogtypen.
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Husets hovedetasje har en åpen planløsning i kjøkken/stue med store vinduspartier som fyller rommet med naturlig lys.
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I entréen er det god plass. Her er garderobe til venstre i bildet og legg merke til trappen og gulvflisene - lekkert.
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VÅRTHuset

I tillegg til stue og kjøkken
har hovedetasjen en egen
masterenhet med soverom,
garde roberom og bad.
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SVEIO
- funkishus for skrå tomt med
separat leilighet i første etasjen
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Kjøkkenet i første etasje er lyst og lekkert.

Leilighet og familiebolig har hvert sitt inngangsparti, parkering og hageareal.



Plan 1.etasje

SVEIO - funkishus for skrå tomt med separat leilighet

BYA: 244,1 m2

BRA bolig: 149,9 m2

Garasje: 35,4 m2

BRA utleie: 54,7 m2

Garasje m/bod utleie: 26,7 m2

Overbygget uteareal: 39 m2

P-rom bolig: 145,5 m2

P-rom utleie: 50,6 m2

Største lengde: 21,8 m
Største bredde: 16,8 m
Type tomt: Skrå
Antall soverom bolig: 3
Antall soverom utleie: 1
Tegningsnr.: P507

FAKTA

Sveio er et moderne hus som har flere interessante elementer.
Husets kjerne ligger i andre etasje som er hele 150 m2. Denne
etasjen har en utrolig praktisk planløsning som inkluderer tre
soverom, to stuer, bibliotek, kjøkken, bad og bod. Det er en
sonedelt - men åpen plan løsning i stue og
kjøkken med utgang til en 31 m2 stor bal-
kong. I gangen finner du en romslig inne-
bygd garderobe med plass til alt av yttertøy
og sko. Alle soverommene i andre etasje 
har adkomst fra denne gangen. Sveio er
design et slik at det kan bygges på en skrå
tomt. Dette betyr også at både leilighet og familiebolig har 
eget inngangsparti, parkering samt hageareal.

Leilighet i underetasje. I husets underetasje er det en separat leilighet
med et boligareal på 53 m2. Leiligheten er ideell for utleie og gir hus-
eier en unik finansieringsmulighet. Leiligheten har kombinert stue og
kjøkken, separat soverom, bad og bod. I tillegg til dette kommer en
egen overbygd terrasse på 23,5 m2 samt egen garasje i bygnings-
kropp. 
Har du lyst til å bygge et lignende hus på flat tomt? 
Ta en titt på Haugesund (238 m2) eller Karmøy (176,9 m2).

Plan underetasje
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Leiligheten i underetasjen har åpen planløsning i stue/kjøkken.
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KARMØY
- stilrent funkishus med 
plass til hele familien



Kjøkkenet er stort og praktisk.

Karmøy inngangsparti.
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Fra stuen er det utgang til to balkonger.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

BYA: 147,4 m2

BRA bolig: 177,1 m2

Overbygget uteareal: 32,0 m2

P-rom: 172,6 m2

Største lengde: 14,1 m

Største bredde: 14,1 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P738

FAKTA
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Karmøy er det perfekte huset for den
moderne familien. Boligen forener
praktiske løsninger med stilrent design. 
Karmøy er en kombinasjon av kledning
og mur noe som gir boligen et rent og
moderne uttrykk. Her er det mulighet
for å sette sitt eget preg på huset med
hageanlegging og planter. I tillegg
kommer 32,6 m2 overbygd uteareal,
garasje i bygningskroppen, samt to
store balkonger i andre etasje.

Karmøy har med andre ord alle de
nødvendige fasilitetene – og litt til. 
Med et samlet boligareal på 177,1 m2

fordelt på to etasjer. Husets første
etasje består av to soverom, bad, bod
og fellesareal med utgang til et ute-
område. I tillegg har denne etasjen 
en stor og lys gang med innebygd
garderobe, hvor man kan oppbevare
familiens sko og uteklær.

I husets andre etasje finner du en stor
familiestue som ligger i åpen forbind-
else til kjøkkenet. Her er det lagt opp 
til mange trivelige stunder med hele
familien samlet på ett sted. Fra stuen 
er det utgang til hele to balkonger 
– én på hver side av huset.
I andre etasje ligger også husets
foreldreavdeling: - et romslig soverom
på 15 m2 med eget bad og walk-in
garderobe.

KARMØY - stilrent funkishus med plass til hele familien
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HOF - klassisk hus med ark og saltak
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Kjøkken/allrom har vindu fra gulv til tak og adkomst til hagen.

Overbygd inngangsparti skjermet av sportsbod.
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Plan 1.etasje

Plan 2.etasje

HOF - klassisk hus med ark og saltak

BYA: 91,5 m2

BRA bolig: 138,9 m2

Overbygget uteareal: 3,4 m2

Sport: 5,2 m2

P-rom: 135,6 m2

Største lengde: 10,6 m

Største bredde: 10,45 m

Antall soverom: 3/4

Tegningsnr.: H746

FAKTA

Hof er et solid trehus med landlig preg
som går over to plan fullt med gode
kvaliteter. Inngangspartiet til dette flotte
huset er skjermet av en større sportsbod
og overbygg. I entréen har du adkomst
til vinkeltrappen opp til andre etasje og 
et bad/vaskerom.
I første etasje har du ellers et kjøkken/
allrom med en spisebordsone i husets
karnapp, som er omkranset av vinduer 
fra gulv til tak.

Fra karnappet har du også utgang til et
av boligens utvendige områder. Herfra kan
du nyte omgivelsene eller inviterer venner
og familie til hagefest. Fra kjøkkenet har du
dessuten adkomst til den koselige, roms-
lige og delvis åpne stuen, som også den får
masser av naturlig lys fra gode vindusflater.
Andre etasje består av en stor loftstue,
bod, hele tre større soverom og et bad. 
Alle rom med naturlig lys i rikelige mengder.
Husets karnapp går over to plan og utgjør
en tilbaketrukken og intim del av topp -
etasjens loftstue – et perfekt sted for 
de lange og sosiale sofasamtalene. 
Som i førsteetasjen utnyttes 
det innvendige arealet 
i andre etasje maksimalt.

Tradisjonelt hus med trekledning.
Hof er med sine totalt 140 m2 et mindre
hus og har både liggende og stående 
trekledning.
Boligen har et tradisjonelt preg, som passer
inn i de fleste boligområdene.
Samtidig er rom- og planløsningene 
utformet for å gi familier både i pose og
sekk hva gjelder komfort og boltringsplass. 
Hof er kort sagt et innholdsrikt hjem, hvor
du og familien kan skape masse gode
minner.



LEVERANDØR AV bad

SVEDBERGS
Svedbergs ble grunnlagt allerede i 1920 
og har siden 1962 tilvirket kvalitets-
produkter for baderom. I dag er foretaket
markedsledende i Norden på baderoms-
møbler. Et bredt sortiment bestående av
baderomsmøbler, badekar, dusjer,
kraner/blandebatterier, WC, belysning,
håndkletørkere og SPA.

www.fibo.no

www.svedbergs.no

LEVERANDØR AV baderomsplater

FIBO
Panelene tilbys i en rekke varianter og kan også spesialproduseres for å tilpasses
dine egne ønsker. Mer enn 750 forskjellige farger, mønstre og overflater gir
hundrevis av designmuligheter, du er sikret et drømmebad – akkurat slik du ser
det for deg. Den beste løsningen for deg, både med hensyn til økonomi,
kreativitet og kvalitet.

Bare du kan innrede ditt baderom akkurat slik du vil ha det. Det vi på 
Svedbergs gjør er å gi deg forutsetningene. Det handler om fleksibilitet og 
individuelle valg. Det handler om materialer, håndverk, funksjoner og detaljer. 
Fremfor alt handler det om formgiving. Dette er vår jobb. Alt annet overlater 
vi til deg.

Fibo veggpanel er den
enkleste og tryggeste måten til
tette og lekre baderomsvegger.
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LEVERANDØR AV gulv

PERGO
Med den helt nye Sensationserien
lanserer PERGO noe helt nytt, et
laminatgulv som garanteres
fuktsikkert.

www.litex.no

www.pergo.no

LEVERANDØR AV våtromssystem

LITEX

Badet er et av husets aller viktigste rom. Det skal være trygt og tett, og
med markedets tryggeste våtromsystem kan man føle seg helt sikker
på at vegger og gulv beskytter mot vann og fukt. Litex tilbyr et komplett
våtromsystem for gulv og vegg og garanterer norsk kvalitet som varer.

Dagens laminatgulv er ikke som de var!
PERGO Sensation setter en ny standard for laminatgulv 
– også når det gjelder fukt og vannsøl!
Nå trenger du ikke lenger bekymre deg for vannsøl på gulvet, 
Sensation er det sikre valget for gang og kjøkken!

Litex tilbyr markedsledende våtromsystemer
som passer til alle underlag og byggemåter.
Litex har etter hvert blitt synonymt med et
trygt og vanntett våtrom og tilfredsstiller 
alle tekniske krav og forskrifter.
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BRYNE
- unikt og svært moderne hus på to plan
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BYA: 140,8 m2

BRA bolig: 181,6 m2

Bod: 6,7 m2

Overbygd uteareal: 10,9 m2

P-rom: 172,9 m2

Største lengde: 16,8 m

Største bredde: 9,9 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3/4

Tegningsnr.: P734

FAKTA

Skal du bygge hus, og er på utkikk etter
en stor bolig med helt egenartet karakter
og åpne og spennende rom- og planløs-
ninger, også mellom etasjene? Da kan 
du legge jakten midlertidig på is og bli
bedre kjent med Bryne.
Bryne er med sine store vindusflater og
sitt moderne og samtidig landlige preg,
et stort og luftig hus over to plan. 
Huset har skråtak med store, takvinduer
som gir mengder med naturlig lys både
oppe i andre etasje og ovenfra og ned
til den åpne stue-/kjøkken-løsningen 
i førsteetasjen. 
Vinduene i taket har store, dype karmer,
som sammen med taket forøvrig og
planløsningene ellers i huset, gir boligen
en spennende og egenartet innvendig
karakter. 
Første etasje har stor entré med trapp
opp til andre etasje og inneholder også
den komfortable foreldreavdelingen
bestående av et stort soverom, 
walk-in garderobe og eget bad.

På dette planet finner du dessuten bod/
vaskerom, en utvendig sportsbod og
den åpen stue-/kjøkken-løsning på over
50 m2, som kun er delt med høye 
kjøkkenskap.
Andre etasje har en flott galleriløsning
med glassrekkverk, som sammen med
takvinduer gir hele huset en luftig 
atmosfære. 

Toppetasjen har også to soverom, stor
loftstue, bad, bod og et gjesterom så
stort at det også kan brukes som et 
trivelig hjemmekontor.
Hele Brynes kledning består av stående
bord i lys tre, noe som er med på å gi
huset karakter av typen landlig, sprekt
og tidløst.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

BRYNE - unikt og svært moderne hus på to plan
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Bryne inngangsparti.

Åpen stue-/kjøkkenløsning er på hele 52,6 m2.

57 I Blink Hus



H
JE

M
M

E 
H

O
S

Dette Bryne-huset er spesialtegnet for kunde og har gitt inspirasjon til katalogtypen.

Minster takstein og takvinduer fra Velux.
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Her er det foldedører til uteplass.
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I kjøkkenet er det åpent fra andre etasje. 
Legg merke til lyset fra takvinduer.

Stuen er lys og lekker.



Loftsstuen har takvindu på begge sider.
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Sigdalkjøkken type Uno.

Den åpne stue-/kjøkkenløsningen er delt av med høye kjøkkenskap.
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Lys fra takvinduer og galleriet med glassrekkverk i andre etasje er med på å gi huset en luftig atmosfære.
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BERGSJØ
- tradisjonshus for skrå tomt
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Fra stuen er det adkomst til den store terrassen.

I kjøkkenet er det mønt tak og store vinduer.



BYA: 151,7 m2

BRA bolig: 181,9 m2

Garasje: 18,5 m2

Sport: 5,4 m2

Overbygd uteareal: 25,8 m2

P-rom: 162,5 m2

Største lengde: 16,0 m

Største bredde: 9,4 m

Type tomt: skrå

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: H408

FAKTA

Plan 1.etasje

Plan underetasje

Med sitt romslige og originale design, er dette huset
perfekt for den moderne familien!
Å finne det helt riktige huset kan være en vanskelig oppgave,
spesielt når huset skal bygges på en skrå tomt. Bergsjø er et
hus for deg som liker et stilrent design og eksklusivt uttrykk. 
Det imponerende vinduspartiet gir dette huset et moderne uttrykk 
og et fantastisk lysinnslipp.
Husets terrasser gir deg utearealer på begge sider av huset med
adgang fra første etasje. Her kan du invitere ut gjester og familie
til grilling på sommerkvelder og nyte vakre solnedganger året
rundt. Med en delvis overbygd terrasse på husets ene side, 
får du dessuten ly mot regn og skygge når solen står på.

Arealeffektiv planløsning
I husets underetasje er det en flott gang hvor du kan sette
opp en skikkelig garderobe. I forlengelse av gangen er det
en stue som har utallige anvendelsesmuligheter. Her er det
bare fantasien som setter grenser.
I tillegg har underetasjen et soverom og to store boder med
plass til oppbevaring av skiutstyr og mye mer. I husets første
etasje finner du to soverom, bad, kjøkken og en stor stue 
på 33,1 m2. Her er det god plass for koselige middager, 
spill- og filmkvelder.
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BERGSJØ - tradisjonshus for skrå tomt



LEVERANDØR AV isolasjon

GLAVA
GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore,
akustikk/himlinger og VVS/VA/industri. Våre
produkter er utviklet og testet for norske for-
hold, norsk byggeskikk og norske forskrifter.
Vi har kompetansen og logistikken som
gjør oss til Norges ledende totalleverandør
i vår bransje.

FÅ DET
BEST
MULIG

Bygge hus?

Når vi lager byggisolasjon skal den ha den  beste 
isolasjonseffekten. Vi skal gi deg som bygger 
det beste utgangspunktet for å lage det mest 
 komfortable og energieffektive hjemmet. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Det er krevende å skape energieffektive bygg i Norge. Vi i GLAVA® kjenner
norske forhold. Det gjør at du er sikret det aller beste innemiljøet, samtidig som
energi-forbruket er så lavt som mulig. Enten du er hjemme, på hytta eller på
jobb - GLAVA® holder deg varm. Ekspert på norske forhold siden 1935.

www.icopal.no

www.glava.no

LEVERANDØR AV tak

ICOPAL
Yttertaket har en tøff jobb. Samtidig som det skal verne huset og alt
som er inni mot naturkreftene, har det stor betydning for husets utseende
og særpreg. Derfor kalles taket for husets femte fasade.
Decra og Quadro er solide og lette tak som tåler norske værforhold.

Vi er en internasjonal og ledende
leverandør av vakre og solide tak
til hus og hytter.
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Quadro Takpanne Matt Grafitt. Decra Elegance Sort.

Decra Classic Rød Antikk.
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LEVERANDØR AV vinduer

INWIDO
Inwido er Europas største leverandør 
av vinduer. I Norge leverer vi Lyssand,
Frekhaug Vinduet og FAKRO takvindu.

www.bygg1.no

www.inwido.no

LEVERANDØR AV dører

BYGG1 PRODUKTER

Solide produkt for nordiske forhold! Ei god dør skal være vakker, praktisk 
og holdbar. Den skal også komplettere huset sin arkitektur, og med en god 
konstruksjon være sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima.

Det riktige vinduet gir deg et godt
innemiljø samtidig som det fremhever
boligens utrykk. Tradisjonsrike
Frekhaug Vinduet gir deg vakre profiler 
til din klassiske bolig.
Lyssand tilbyr kvalitetsvinduer i minimal-
istisk design kombinert med bruker -
vennlige løsninger.
FAKRO, som er verdens nest største
leverandør av takvindu, tilbyr et svært 
variert sortiment innen vindusløsninger
for tak. 

Spør din Blink Hus-forhandler om 
funksjonsglass og vedlikeholdsfrie vindu.

Vi leverer ytterdører og innerdører til 
alle typer boliger og offentlige bygg.
Vårt fokus er gode produkt levert
til avtalt tid.

Lyssand

FAKRO Frekhaug Vinduet
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Se filmer fra huset og møt de
som bor i husene på Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.

68 I Blink Hus



AURDAL
- et vakkert sveitserhus
med plass til hele familien
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Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

BYA: 124,1 m2

BRA bolig: 176,6 m2

Overbygd uteareal: 25,8 m2

P-rom: 171,4 m2

Største lengde: 14,2 m

Største bredde: 11,5 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 4

Tegningsnr.: P718

FAKTA

AURDAL - et vakkert sveitserhus med plass til hele familien

Med et bruksareal på mer enn 170 m2 og
flott sveitserstil, er det lett å forstå at
mange går for akkurat dette huset. Aurdal
er en veldig populær hustype. Den vakre
arken og de detaljerte utskjæringene 
i treverket gir dette sveitserhuset et 
utrolig sjarmerende uttrykk. En flott inn-
gangsdør viser vei og ønsker deg vel-
 kommen inn i et hus preget av tra-
disjonsrike detaljer. I forlengelse av den
romslige entréen er det en bod for 

oppbevaring av sports - og fritidsutstyr.
Få drømmen om et bondekjøkken opp-
fylt. I resten av første etasjen er det lagt
opp til kos og sosialt samvær med 
mulighet for en åpen kjøkkenløsning. 
Her kan du oppfylle drømmen om det
store bondekjøkkenet som med
sikkerhet blir samlingspunktet for hele
familien. 
Den vakre trappen i husets 
gang fører deg til andre etasje 

hvor skråtaket skaper en ekstra koselig
atmosfære. Her er det en romslig loft-
stue, tre soverom og et stort bad. 
Med mange m2 og sjarmerende sveitser -
stil er det ikke så rart at dette huset 
er en favoritt blant kundene våre.
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Et stort bondekjøkken type Herregaard fra Sigdal.

Her har huseierne valgt en åpen planløsning i stue/kjøkken.
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MANGE

VARIANTER

Bygget i

72 I Blink Hus



Et praktisk kjølehjørne er integrert i Herregaard kjøkkenet fra Sigdal.

I tillegg til foreldresoverommet er det to store soverom i andre etasje.

På WC i første er det plass til dusjhjørne.

Her er det en romslig loftstue.
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En åpen planløsning i stue og kjøkken med mye lys og luft.



PROFILERT

LISTVERK, PANEL

PÅ VEGGER OG I TAK

- TRADISJON
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NORDDAL
- vakker og romslig bolig i sveitserstil



78 I Blink Hus

Dette Norddal-huset er tegnet om og tilpasset kunde. For å få et soverom i første etasje ønsket de å dele av kjøkkenet.

Norddal inngangsparti.



NORDDAL - vakker og romslig bolig i sveitserstil

BYA: 107,2 m2

BRA bolig: 152,9 m2

Overbygget uteareal: 11,5 m2

P-Rom: 146,8 m2

Største lengde: 11,8 m

Største bredde: 11,1 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: H740

FAKTA
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Norddal er et praktfullt og praktisk hus
i sveitserstil. Det tradisjonsrike huset med 
de mange delikate detaljene utvendig er et
av våre mest populære hus, som også kan
bygges i mange ulike varianter. Sett utenfra
gir den lekre dekoren i husets møne og 
balkongens vakre rekkverk en god forsmak
på husets innvendige, landlige og små -
romantiske atmosfære. Det er en romslig 
og funksjonell første etasje i denne 

sveitservillaen, som består av et kjøkken/
allrom, stor stue med adkomst ut til 
overbygget terrasse, WC, teknisk rom, 
vaskerom med en praktisk utgang til ute-
arealer og en stor hall med trapp opp til
andreetasjen. Inngangspartiet til boligen 
er prydet med detaljrikt overbygg.
Her er en balkong som fryder både hjerte
og hjerne. Når du ankommer andre etasje,
går du inn i en romslig loftstue. Fra den 
har du adkomst ut til en koselig balkong
med overbygg.

Andre etasje inneholder også tre store
soverom og et bad. Her er det plass til 
mye hygge i rommene under skråtaket.
Hvilken Norddal-variant velger du?
Dette tradisjonsrike huset kan bygges 
i mange ulike varianter, ikke rart det er et
av våre mest populære hus. Uansett
hvordan du bestemmer at vi skal bygge ditt
Norddal, vil vi bygge en bolig som garantert
gir deg boltreplass, hyggestunder og en
fremtid i et stemningsfullt hjem.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje
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Her er en dobbelt skyvedør mellom kjøkken og stue.



I andre etasje er det koselige soverom med skråtak.Badet i andre etasje.

En romslig hall.

Her har huseierne delt av kjøkkenet og fått et soverom i første etasje.

En loftsstue med adkomst til balkong.
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LILLESAND
- et tradisjonelt og enkelt hus



Fra stue/kjøkken er det overbygd uteplass.

Åpen stue-/kjøkkenløsning på 30,6 m2.
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Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

BYA: 82,7 m2

BRA bolig: 109,6 m2

P-rom: 106,2 m2

Overbygget uteareal: 7,9 m2

Største lengde: 12,4 m

Største bredde: 7,8 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P742

FAKTA
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LILLESAND - et tradisjonelt og enkelt hus
I familien for våre tradisjonshus, er også
Lillesand å finne. Dette huset har liggende
hvit kledning med rød teglstein på taket 
og passer som hånd i hanske i landlige
omgivelser. Bygget har et tradisjonelt og
enkelt uttrykk som gir deg mulighet for 
å sette ditt eget preg gjennom hage -
anlegging og beplantning.

Romslig førsteetasje. Med et navn som
Lillesand skal det godt gjøres å ikke 

assosiere huset med det som er lite, kom-
pakt, koselig og fullt av sjel. Første etasje
består av en romslig entré, bad, bod, ett
soverom og en åpen stue-/kjøkken-løsning
på 30,6 m2. 
Via en dobbeltdør har du fra stuen/kjøkken-
et adkomst til en overbygd uteplass – godt
egnet til å være del av en større terrasse.

Toppetasje med koselig atmosfære. 
Andre etasje består av to store soverom,

bad og en gang som med en behagelig
sofa også gjerne kan fungere som et 
oppholdsrom. Alle rommene i etasjen 
har skråtak, noe som skaper en koselig
atmosfære.

Har du bruk for mer plass? Ta et titt på
Aurdal og Norddal. Her kan du velge mellom
176,6 m2 eller 152,9 m2 i samme stil som
Lillesand.
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STORD
- hypermoderne funkishus
med spennende planløsninger
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Stue/kjøkken er på 61,2 m2, med store vinduer er dette et rom med mye naturlig lys.

Stord inngangsparti.



Plan 1.etasje

Plan 2.etasje

BYA: 183,0 m2

BRA bolig: 239,5 m2

Garasje: 37,8 m2

Sportsbod: 6,3 m2

Overbygget uteareal: 4,9 m2

P-rom: 213,2 m2

Største lengde: 17,4 m

Største bredde: 11,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom bolig: 4

Tegningsnr.: P739

FAKTA

89  I Blink Hus

Stord er et stort hus med spennende
planløsninger og mengder av bolt-
replass for små og store, både inne, ute,
oppe og nede. Ulike materialer, liggende
og stående bord i kledningen gir Stord
en spennende fasadeform. Med sine
240 m2 er dette et vakkert hus på to
etasjer som innbyr til sammenkomster
hjemme hos en stor familie. Første 
etasje består av en stor entré med 
adkomst til husets åpne stue/kjøkken-
løsning, vaskerom, toalett, garderobe
og teknisk rom.
Stue/kjøkkenløsningen er på over 
61,2 m2, og med store vinduer er 
dette et rom med mye naturlig lys. 

Her er både et funksjonelt kjøkken, en
spisebordseksjon og en sofagruppe.
Trappen mellom første og andre etasje
er et fint element i husets luftige hall.
Når du kommer opp trappen, kan du
gå direkte ut på andre etasjens store
terrasse. Den har du også adgang til
fra foreldresoverommet, som også har
tilknytning til et eget garderoberom.

I andre etasje finner vi også boligens
resterende tre soverom, bod, et romslig
bad og en stue med stor takhøyde og
godt med vindusflater. Stord har integrert
dobbeltgarasje hvor du har adkomst til
bod med god oppbevaringsplass.

STORD - hypermoderne funkishus med spennende planløsninger
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ASKER
- unik og moderne bolig med
en fantastisk planløsning
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BYA: 125,7 m2

BRA bolig: 163,7 m2

P-rom: 154,3 m2

Overbygget uteareal: 20,0 m2

Største lengde: 16,2 m

Største bredde: 10,8 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P741

FAKTA

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

ASKER - unik og moderne bolig med en fantastisk planløsning

Asker har et unikt og moderne design
som garantert vil skille seg ut i nabolaget.
Boligen har liggende kledning på ytter -
siden i kombinasjon med murfasader,
store vinduer og flatt tak. Den moderne
boligen Asker har et samlet boligareal på
163,7 m2, fordelt på to etasjer. I husets
første etasje er det en stor hall med inne-
bygd garderobeskap. I tillegg får du

en 5,3 m2 stor sportsbod og et separat
vaskerom. Foruten de praktiske fasilite t -
ene inneholder første etasje en felles -
stue, bad, to soverom, samt en foreldre-
 avdeling med eget bad og walk-in
garderobe. I husets andre etasje finner
du et stort fellesområde på 54,7 m2

med stue og kjøkken i ett, samt en peis. 

Både stue og kjøkken er utstyrt med
store vinduspartier som forsyner 
rommet med store mengder dagslys.
Fra stue/kjøkken er det dessuten 
utgang til to balkonger; en mindre 
balkong på 10,8 m2 som går langs 
husets endevegg og en stor balkong 
på 23,1 m2.
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Stor andre etasje med åpen planløsning.
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LEVERANDØR AV mur

WEBER
Weber leverer gjennomprøvde, vakre og
vedlikeholdsvennlige fasadesystemer for
alle kjente klimautfordringer.- det er vår
verden. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Er det noe dette landet har nok av, så er det vær. Og mer vil det bli. Været blir
våtere og vinden tøffere. Vi må rett og slett lære oss å beskytte bygningene våre
bedre. Weber VentiGuard er et enkelt, hurtig og rimelig fasadesystem – en to-
trinns ventilert tetting. Det gir en varig og sikker beskyttelse mot vær og vind 
og en vedlikeholdsvennlig, pusset fasade som ikke lar en slåsskamp med
værgudene gå ut over utseendet. www.weber-norge.no
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Asker inngangsparti.

94 I Blink Hus



LEVERANDØR AV ventilasjon 
og støvsugersystem

SYSTEMAIR
Internasjonal og ledende leverandør av ventila-
sjonstekniske løsninger for alle typer bygg, med
lang erfaring og høy kompetanse. Villavent, som
er firmaets varemerke for boligprodukter, er for
mange synonymt med boligventilasjon.

Hjem til frisk luft.
Moderne boliger har ingen naturlig utlufting - det gjør oss syke. Vi er avhengig av
frisk luft for opprettholde god helse og trivsel. Villavent balansert ventilasjon med
SAVECair intelligent betjening sikrer dette på en god måte.

Villavent SAVE er som de første boligaggregatene Eurovent sertifiserte - en
kvalitetskontroll som gir garanti for høy kvalitet og gode ytelser.

Sentralstøvsuger – får også det farlige støvet ut av huset.
På tross av god ventilasjon oppstår forurensinger inne, som vi gjerne vil få ut av
boligen. Villavent sentralstøvsugersystem sørger for dette på en effektiv og be-
hagelig måte.

www.systemair.no

LEVERANDØR AV smarte hjem

SMARTLY

Teknologi kan brukes til så mangt. Også til å gjøre boligen din smartere
og mer komfortabel. Smartly tilbyr løsninger for styring av varme, lys, dører,
ventilasjon og andre viktige funksjoner i hjemmet. 
Vi samler smarte løsninger fra ledende produsenter – og sørger for at de virker
som de skal.

Når krapylene kommer
hjem fra skolen får du
beskjed på mobilen din.
Smart, ikke sant?

Smartly gjør hverdagen
enklere og gir deg hvilepuls!

www.smartly.no
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LADE
- romslig og moderne 
funkishus for skrå tomt



Funkishus med høy himling og store vinduer.

Hovedinngang i første etasje med garasjen praktisk plassert.
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Et stort hus med en moderne fasade
bestående av trekledning, mur og glass.
Dette er boligen for deg ønsker mye plass,
et sprekt uttrykk og mye naturlig lys. Lade
er et hus med planløsninger for skrånet
tomt, med hovedinngang i første etasje.
I entréen har du adkomst til et gjestetoalett,
før du entrer den store og åpne stue/
kjøkkenløsningen på over 55 m2. Her har 
du skrånet tak, hvor rommets luftigste 
del har hele tre meter takhøyde og store 
vindusflater som gir rommet mye lys og
flott utsyn. Komfortabel foreldreavdeling
med terrassetilgang I den øverste etasjen
har du også en stor foreldreavdeling be -
stående av et stort soverom, eget bad og
en bod/garderobe. Fra dette soverommet

har du adkomst ut til den store vinkel -
terrassen, som også er tilgjengelig fra
stuen. Fra stuen har du i tillegg adgang til
en koselig balkong med rekkverk i glass og
høytliggende overbygg. Underetasjen i Lade
er som overetasjen innholdsrik og med
gode planløsninger.

BYA: 193,5 m2

BRA bolig: 180,1 m2

BRA garasje: 33,1 m2

Overbygget uteareal: 23,7 m2

P-rom: 165,2 m2

BRA sportsbod: 18,6 m2

Største lengde 
inkl. garasje: 21,8 m
Største bredde 
inkl. garasje: 17,2 m
Type tomt: Skrå
Antall soverom: 4
Tegningsnr.: P416

FAKTA
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LADE - romslig og moderne funkishus for skrå tomt

Plan 1.etasje

Her finner du tre store
soverom, hvor det største
av dem har tilgang til
terrasse med overbygg. 
Fra den har du også tilgang
til en sportsbod. Ellers har
dere i denne etasjen et
romslig bad, stor stue,
boligens tekniske rom samt
et vaske rom med en egen
praktisk utgang ut i friluft.

Like utenfor inngangspartiet
i første etasje har du også
en stor dobbeltgarasje som
har en sportsbod på hele
13,5 m2.

Plan 
underetasje
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MOLDE
- moderne funkishus med
innebygd garasje og takterrasse
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I stue-/kjøkken-løsning er det åpen planløsning.



BYA: 151,4 m2

BRA bolig: 191,8 m2

Garasje: 24,5 m2

Sport: 6,3 m2

Overbygd uteareal: 14,3 m2

P-rom: 185,5 m2

Største lengde: 15,3 m

Største bredde: 11,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 4/5

Tegningsnr.: P735

FAKTA

Plan 1.etasje

Plan 2.etasje
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Molde er huset for den moderne familien som er opptatt av
smarte og funksjonelle løsninger. Boligen har en funksjonell rom-
inndeling og lekker takterrasse. I husets første etasje er det en
stor entré med eget garderoberom, som også fungerer som 
gjennomgang til teknisk rom og vaskerom. Her er funksjonalitet 
i høysete. I forlengelse av entreen er en stue/hall som har et utall
av bruksmuligheter. I tillegg til fellesområdet har første etasjen 
tre soverom og et stort bad.

I andre etasje er det åpen planløsning med sammenhengende
stue og kjøkken. Her er det store vinduer som fyller rommet med
naturlig lys. Fra stueavdelingen er det en stor skyvedør ut til en
delvis overbygd takterrasse på 36,6 m2. Her er det både plass 
til å sole seg og grille.
I andre etasjen er også et eget kontor som kan benyttes til ekstra
soverom eller åpnes for å få større stue. Det er dessuten en egen
foreldreavdeling med walk-in garderobe og bad. Fra stue kan en
se ned i entréen med store vindusflater.

MOLDE - moderne funkishus med innebygd garasje og takterrasse

Arkitekten har tenkt at huset utvendig kan bygges med vedlikeholdsfrie plater
og innslag av royalimpregnert kledning. Du trenger kun å vaske huset med en
vannslange for å holde huset pent og rent.
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Se filmer fra huset og møt de
som bor i husene på Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.
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SKIEN
- et moderne vinkelhus med stor plass
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BYA: 137,4 m2

BRA bolig: 204,9 m2

Overbygd uteareal: 22,5 m2

P-rom: 189,6 m2

Største lengde: 13,8 m

Største bredde: 11,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 4

Tegningsnr.: P728

FAKTA

I andre etasje er det en stor deilig
loftstue som kan brukes til TV-stue
eller lekeområde for barna. Etasjen
består ytterligere av tre soverom 
og et stort bad.

Plan 1.etasje

Et stilrent hus med store vindusflater. 
Med et bruksareal på mer enn 200 m2 er
dette huset perfekt for den store familien
som trenger ekstra mye plass å utfolde
seg på. Skien er et hus for deg som 
elsker rene og enkle linjer. Her får du en
lys og luftig bolig med store vindusflater,
som fyller huset med naturlig lys.

Skien er et vinkelhus, og det betyr at det
er mulighet for å flere verandaer med
skjerming for vind. Du får totalt tre over-
dekte utekroker på bakkeplan, samt en
stor balkong med utgang fra andre 
etasje. Skien gir deg med andre ord 
mulighet for å nyte husets omgivelser 
fra alle vinkler.
Her er en åpen planløsning og funksjonell
rominndeling. Første etasje, med stue

og kjøkken, har en åpen planløsning
med god plass til familie og gjester.
I tillegg til det store kjøkken og stueareal
er husets første etasje utstyrt med alle 
de praktiske rommene som trenges. 
Entréen har innebygd garderobe, hvor
familiens klær kan oppbevares. 
Fra entréen er det tilgang til et romslig
badeværelse, et praktisk vaskerom samt
et rom som kan benyttes som soverom,
kontor eller gjesteværelse.

SKIEN - et moderne vinkelhus med stor plass
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Kjøkkenet sett fra spisestuen. Legg merke til de røffe platene på kjøkkenveggen 
– de ser ut som mur. Lamper og detaljer skaper blikkfang og sjarm.

I dette Skien-huset er stue/kjøkken i andre etasje.
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Bygget i
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Kjøkkenet, fra Drømmekjøkken, er stort med mye plass i skuffer og har en praktisk og lekker kjøkkenøy.
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Stuen er holdt i en ren nordisk stil med dempede farger og tekstiler som spriter opp. Fargen på veggen
gir en fin dybde til rommet. Skråtaket og vindusflatene i Skien-huset er med på å gi rommet personlighet.
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Familien har «skreddersydd» Skien-
huset i samarbeid med Blink Hus sine
arkitekter. De trengte blant annet seks
soverom. Og har stue/kjøkken 
i andre etasje.

– Det viktigste for oss var at alle måtte ha
hvert sitt rom. Med så mange mennesker 
i ett hus, er det godt å ha mulighet for litt
privatliv. Så huset har fått seks soverom, 
og vi har allikevel beholdt en hyggelig stue/
lekerom nede i tillegg til det store allrommet
med stue og kjøkken i andre etasje.
Nå kan de tre yngste barna boltre seg som
de vil nede, de tar sjelden leker med opp 
i stua. Og vi har en «voksensone» 
i andre etasje.

VÅRTHuset

Peisen type Stockholm, fra Nordpeis er synlig fra stue og kjøkken.
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Badet i andre etasje.

Hovedbadet i første etasje er holdt i tidløse farger og materialer.

Hvem har sagt at soverommet skal være hvitt? Foreldresoverom i svart og turkis!

112 I Blink Hus

Fra TV-stuen i første etasje er det adkomst til fire av soverommene i huset.



Her bor husets yngste og rosa, rosa og rosa er en sikker vinner.
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Tips!
før du begynner:

Gå nøye gjennom planløsningen
og tenk over hva som passer for
din familie. Planlegg så mye
som mulig på forhånd, også
møbleringen.

Skyvedører er plassbesparende
og praktisk!

Tenk soner i store rom, og
varier interiøret og fargene 
i de ulike sonene. Da får du
gode rom i rommet.

Hold de store flatene i ganske
nøytrale farger, men vær for-
siktig med for mye hvitt. Vi har
valgt en lun, fin gråfarge (Jotun
kalkgrå) på mange av veggene.

Lek med tapet på enkeltvegger.
Da får du spennende brudd og
rom med sjel.

Følg magefølelsen! 
Det er DU som skal bo 
i hjemmet ditt!

✓

✓

✓

✓

✓
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EIDANGER
- en moderne, lys og 
luftig bolig for skrå tomt
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Sigdal kjøkken type Faz, hvitmalt med benkeplater i heltre eik.

Åpen planløsning i kjøkken/stue.



117 I Blink Hus

EIDANGER - en moderne, lys og luftig bolig for skrå tomt

De store vinduspartiene og husets vinkler gjør Eidanger
til et spennende og lyst familiehjem. Karakteristisk for
huset er de rene og enkle linjene.
Huset har en romslig og funksjonell innredning. Eidanger
er et hus designet for skrå tomter med inngang fra både
første og andre etasje.
I husets første etasje er det en åpen planløsning i stue og
kjøkken. Her finner du et stort soverom med egen walk-in
garderobe, bad og bod. Inngangen er i underetasjen
sammen med stue, to soverom, et stort bad og vaske -
rom.

Stor terrasse og balkong
I husets underetasje er det utgang fra kjellerstue til en
overdekket terrasse. Her kan du nyte naturen og hagen 
i le for regn og vind. I første etasje er det utgang til 
balkongen. Med beliggenhet tett på husets kjøkken 
er dette en opplagt spiseplass i sommerperioden.

Plan 1.etasje

Plan underetasje

BYA: 137,2 m2

BRA bolig: 198,2 m2

Sport: 5,1 m2

Overbygd uteareal: 23,3 m2

P-rom: 176,0 m2

Største lengde: 13,8 m2

Største bredde: 10,8 m2

Type tomt: skrå

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P415

FAKTA
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Dette Eidanger-huset er spesialtegnet for familien,
med andre planløsninger enn katalogtypen.
I samarbeid med Blink Hus sine arkitekter har familien
fått et «skreddersydd» hus ut fra sine ønsker og behov.



Fin kontrast mellom hvitt mønt tak, malte vegger og eikeplank med hvit matt lakk.

Kjøkken sett mot stue.
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De store vinduene og husets vinkler gjør Eidanger til en spennende bolig.



Kjellerstuen er lys og lekker.
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Det er to soverom i underetasjen.



M
O

D
E

R
N

E

122 I Blink Hus



123 I Blink Hus

LEKNES - spennende funkishus for skrå tomt
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Leknes har et overbygd inngangsparti og en carport som
også rommer en sportsbod med god oppbevaringsplass.

Fra den åpne stue-/kjøkken-løsningen på hele 60 m2 er det adkomst til terrassen.



Plan underetasje

Plan 1.etasje

LEKNES - Spennende funkishus for skrå tomt

BYA: 167,2 m2

BRA bolig: 175,4 m2

Overbygget uteareal: 65,7 m2

P-rom: 161,2 m2

Største lengde: 14,7 m

Største bredde: 12,6 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P717

FAKTA

Leknes er et moderne hus med et sprekt
fasadeuttrykk. Med gode planløsninger, er dette
et ypperlig valg for deg som har skrånet tomt og
som samtidig ønsker en tilværelse med mange
opplyste værelser. Fasaden på første etasje består
av liggende kledning og baldakiner. Leknes har på
dette planet en stor terrasse med glassrekkverk 
som strekker seg langs hele fronten.
I den åpne stue/kjøkken-løsningen på hele 60 m2

har du adkomst til terrassen og store vindusflater
som gir mye naturlig lys og godt utsyn. Etasjen
har ellers stor entré, vaskerom, bod og bad.

Første etasje forbindes med underetasjen med
trapp fra stue/kjøkken-løsningen. Leknes og husets
to innholdsrike etasjer har en samlet boligflate på
175 m2 og er tilpasset deg som har tomt med skrått
terreng. Underetasjen har murvegger både inn- og
utvendig, noe er med på å gi det kompakte huset
lekne kontraster i dets utseende. På dette planet 
er det adkomst til uteplass med overbygg via et 
stort oppholdsrom.

Underetasjen består
også av to soverom,
to boder og en egen
foreldreavdeling med
soverom, garderobe
og bad. Med Leknes
får du et overbygd 
inngangsparti og en
carport som også
rommer en sportsbod
med god opp-
bevaringsplass.
Som første etasje 
ellers, har også 
carporten liggende
kledning.
Leknes og husets to
innholdsrike etasjer har
en samlet boligflate på
175 m2 og er tilpasset
deg som har tomt
med skrått terreng.
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Oppholdsrommet i underetasjen.
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Se filmer fra huset og møt de
som bor i husene på Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.
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MINDE - storslagent herskapelig
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Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

MINDE - storslagent herskapelig
Minde er det perfekte valget for deg som
vil bo herskapelig, med mange mulig -
heter for individuelle tilpasninger. 
Minde er et herskapelig og storslagent
hus. Fra det harmoniske valmtaket og
de stramme søylene, til de generøse og
funksjonelle rommene i begge etasjer,
er det ingenting som er beskjedent ved
dette huset og dets 213 m2. Den åpne
kjøkken- og spisestuedelen på
nærmere 70 m2 i hovedetasjen, passer 

ypperlig for den sosiale storfamilien og
de hygge stundene sammen med ven -
ner. Drømmen om et stort, romantisk
og funksjonelt kjøkken er bare en av
mange høyst realiserbare tilpasnings-
muligheter. Utvendig er fasaden preget
av stilfulle og egenartede detaljer. 
På samme plan som hovedetasjen, 
har du også en innbydende og stor 
balkong, som også kan utvides med en
terrasse som omkranser store deler av
huset ditt. Underetasjen kan gjerne 

karakteriseres som en stor rekreasjons-
sone, med stue, stort bad, to soverom
og utgang til terrassen på bakkeplan 
og til den grønne hagen din.
Som Minde-huset ellers har også denne
etasjen rikelig med store vinduer som
fyller boligen med naturlig lys og utsyn
til den omkringliggende naturen.
Minde er den perfekte boligen for deg
som vil ha et stort og innholdsrikt hus
med mulighet for å realisere dine 
største boligdrømmer.

BYA: 151,1 m2

BRA bolig: 213,2 m2

Overbygget uteareal: 24,0 m2

P-rom: 191,4 m2

Største lengde: 15,4 m

Største bredde: 11,6 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P410

FAKTA
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Dette huset er spesialtegnet for kunde og har inngang i første etasje.

Kjøkkeninnredningen er fra Drømmekjøkkenet.
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Dette huset er spesialtegnet for kunde.
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Foreldresoverommet har eget bad og garderoberom.
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Nyanser av hvitt preger stuen, men legg merke til hvor
mye varme og personlighet de to lilla stolene skaper.
Møblene er en blanding av alt fra IKEA til R.O.O.M og
gamle funn på finn.no.

Dette huset er en tilpasset versjon av kataloghuset
Minde, og består av to etasjer pluss loft.
Grunnflaten er på ca. 110 m2 pluss loft på 25 m2.
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MANGE

VARIANTER

Bygget i



LEVERANDØR AV takstein

ZANDA
Zanda og Icopal er en del av BMIgruppen.
Det er Norges desidert største leverandør
av kvalitetsprodukter til komplette tak.

Zanda Arktis - Norges sterkeste og mest holdbare overflate. Farget granulat er
støpt inn i taksteinen før den blir overmalt 2 ganger. Den ru overflaten holder på
snøen og man slipper derfor snøfangere på taket opp til 35° takvinkel. Zanda
Arktis kommer i 6 spennende farger.
Zanda Protector - Meget holdbar og glansfulle, dype farger. Den glatte
overflaten gir bedre motstandsdyktighet mot mose sammenliknet med andre
betongoverflater. Kommer i 4 vakre farger.

Norges sterkeste og
mest solgte takstein
- kommer i 5 ulike
overflater.

www.monier.no

LEVERANDØR AV vinduer

NATRE

Våre vinduer og dører lages i de fleste former og fasonger, med alle de
kvalitetene du ønsker, og med noen helt unike muligheter du kanskje ikke
visste at fantes. Vi gir deg mulighet til å velge den løsningen som er riktig for
deg.

Vi er en ledende, og landsdekkende, produsent
av vinduer, balkongdører og heve-/skyvedører 
i Norge. Hos oss finner du mange smarte løs-
ninger som bidrar til at du får et vakkert hjem,
hvor komfort, trygghet og trivsel står 
i høysetet.
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www.natre.no
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SANDVIKEN
- herskapelig hus 
med preg av luksus



Sigdal kjøkken, type Herregaard.

Arken med full takhøyde og et stort vindusparti er et blikkfang og fyller rommet med naturlig lys.
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Plan 2.etasje

SANDVIKEN - herskapelig hus med preg av luksus
Sandviken er med sitt herskapelige uttrykk og praktiske rominndeling
den perfekte kombinasjonen av ekstravaganse og funksjonalitet.
Det første som møter deg når du kommer inn i dette huset er en
imponerende og innbydende hall med eget garderoberom. Herfra 
får du tilgang til tre romslige soverom, et stort praktisk bad, vaske-
rom og boder.
Samlingspunktet i husets første etasje er stuen som har utgang til
hagen. Den vakre trappen i husets gang fører deg til husets andre
etasje. Her finner du en stor og romslig stue med balkong.
Kjøkkenet/allrommet er åpent mot stuen og har god plass til mange
gjester. Det store vinduspartiet i andre etasje er et blikkfang som 
fyller rommet med naturlig lys.

BYA: 137,6 m2

BRA bolig: 218,2 m2

Overbygget uteareal: 12,3 m2

P-rom: 192,8 m2

Største lengde: 12,6 m

Største bredde: 14,3 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 4

Tegningsnr.: P736

FAKTA

Plan 1.etasje
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Luksuriøst hoved-
soverom.
Mens barn og gjester
sover i første etasje,
kan du slappe av i en
egen avdeling som
ligger i andre etasje.
Denne avdelingen er
komplett med walk-in
garderobe og et stort
bad.
I andre etasje finner
du dessuten et
separat WC.
Sandviken er et hus
for deg som liker
plass, praktiske løs-
ninger og ikke minst
luksus.



Denne soveromsavdelingen er komplett 
med walk-in garderobe og et stort bad.
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Kjøkken/stue har en åpen planløsning.



SE FLERE

Sandviken-hus
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VÅRTHuset
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HALDEN
- svært moderne bolig med integrert garasje
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Sett fra stue mot kjøkken/allrom.

Halden inngangsparti.



Plan 2.etasje

Plan 1.etasje

HALDEN - svært moderne bolig med integrert garasje

BYA: 107,7 m2

BRA bolig: 127,4 m2

Garasje: 18,8 m2

Sport: 5,5 m2

Overbygd uteareal: 10,6 m2

P-rom: 127,4 m2

Største lengde:  13,0 m

Største bredde:  8,8 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: H118

FAKTA
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Halden er et hus med en forseggjort og
funkispreget fasade. Denne flotte boligen
passer ypperlig for deg som sitter på
en noe mindre tomt, men som samtidig
ønsker en stor bolig hvor plan- og romløs-
ningene er utnyttet maksimalt. 
Bak Haldens moderne og funkispregede
fasade, gjemmer det seg en praktisk bolig
med gode og funksjonelle planløsninger.
I husets førsteetasje har du åpen stue-/
kjøkken-løsning, med adkomst til uteom -
råde på boligens bakside. Samme etasje 

inneholder også stor entré med trapp opp 
til andre etasje og adkomst til WC/vaske -
rom. Her er en egen etasje for soverom. 
I husets andreetasje vil du og dine trolig 
tilbringe mye av tiden i horisontalen. Her
finner du nemlig boligens tre store soverom,
hvor det ene er tilknyttet et rom for walk-in
garderobe og oppbevaring. På denne 
etasjen er det også utgang til en romslig
balkong med plass til både solsenger og
sittegrupper. Balkongen befinner seg på
toppen av Haldens garasje.

Dette er et moderne hus med spennende
og variert kledning. Halden har en integrert
garasje, som har adkomst til en sportsbod
med rikelig oppbevarings-plass.
Brorparten av bygningskroppens fasade
består av liggende, mørke bord. Garasjen
og balkongens rekkverk, samt deler av
første- og andre etasje på husets bakside,
har imidlertid stående, hvite bord, noe som
lager et flott spill i husets kledning.
Halden er perfekt for deg som har en tomt
som er liten, men som ønsker å bo i noe
stort.
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Se filmer fra huset og møt de
som bor i husene på Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.



145 I Blink Hus

SØRVIK
- vakkert atriumhus med skjermede uteplasser



Kjøkkenøya er samlingsted i huset. Legg merke til hvordan de rene, lyse flatene gjør at den lilla peisen ikke blir for dominerende, men et “smykke” i rommet.

Stuekrok med spennende vindusløsning og stor takhøyde.

146 I Blink Hus



Soverom med varmt tre og lune farger.
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BYA: 241,5 m2

BRA bolig: 151,8 m2

Overbygget uteareal: 23,5 m2

P-rom: 148,0 m2

Største lengde: 18,4 m

Største bredde: 15,4 m

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P109

FAKTA

Plan 1.etasje

SØRVIK - vakkert atriumhus med skjermede uteplasser

Sørvik er et innholdsrikt hus hvor du har
gedigen og åpen stue-/kjøkken-løsning,
foreldre-soverom med eget bad og alle de
andre av boligens mange kvalitetene på ett
og samme plan. Med Sørvik får du et hus
med mengder av naturlig lys fra dets
mange, store vindusflater. Fra entréen 
har du adkomst til foreldreavdelingen, 
bestående av et romslig sove rom med 
eget bad, samt den gedigne og åpne stue-
/kjøkken-løsningen, med en samlet flate på
over 74 m2. Her har du en kjøkkenavdeling
perfekt for deg som liker å ha bra med
albuerom under kokkeleringen. Måltidene
kan du servere på spisebordet som du har
flater nok til å ha enten i selve kjøkkenet
eller i en av dine to åpne stuer.

Sørvik byr ellers på to soverom, et bad,
vaskerom og to boder. Sportsboden har du
adgang til fra garasjen. Det samme gjelder
vaskerommet, hvor du også har adkomst
inn i selve huset. Utvendig kan Sørvik
skimte en dobbel garasje, utformet slik at
den kan tilpasses adkomsten til tomten din.

I tillegg har boligen 2 skjermede ute-
plasser. Herfra kan du nyte hagen eller
invitere venner og familie til grillfest.
Med Sørvik får du et oversiktlig hjem,
proppet med funksjonalitet, kvaliteter og
store takhøyder. Sørvik har alt på ett plan 
– et hus ypperlig egnet som livsløpsbolig.
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BODØ
- stort hus på tre plan med gode utleiemuligheter
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I første etasje har Bodø en vinkelformet, 
stor og åpen stue-/kjøkken-løsning.



BODØ - stort hus på tre plan med gode utleiemuligheter

BYA:                                     139,2 m2

BRA bolig:                            192,4 m2

Garasje:                                 17,8 m2

Sportsbod:                               5,4 m2

BRA utleie:                             32,2 m2

Sportsbod utleie:                     5,1 m2

Overbygget uteareal:             22,7 m2

P-rom bolig:                        171,7 m2

P-rom utleie:                         28,7 m2

Største lengde:                       14,4 m
Største bredde:                       10,8 m
Type tomt:                                  Skrå
Antall soverom bolig:                      3
Antall soverom utleie:                     1
Tegningsnr.:                               P737

FAKTA
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Bodø er et stort, gavlvendt hus som strekker
seg over tre plan. Dette er boligen for
deg som ønsker rikelig med plass, mye
naturlig lys og utleiemuligheter. 
Med Bodø får du et hus med delikate
fasadedetaljer, både hva gjelder ulike
materialer og deres farger samt store 
og mindre vindusflater. Utvendig har du
også en større balkong med rekkverk
hovedsakelig bestående av glass – et
koselig uteområde som strekker seg 
i vinkelform rundt boligens førsteetasje.
På bakkenivå, på samme plan som under-
etasjen, har du to sport- og fritidsboder
med utvendig adkomst og boligens 
garasje som er integrert inn i selve 
bygningskroppen.

Enebolig med utleiemuligheter. 
Fra det overbygde inngangspartiet i under-
etasjen, kommer du inn i en stor hall hvor
du har gjeste-WC og trappen som fører 
deg videre opp i husets to øvrige etasjer.
Underetasjen består ellers av en bod, 

husets tekniske rom samt en full kjeller -
leilighet med åpen stue-/kjøkken-løsning,
bad og soverom med et tilhørende rom for
garderobe/bod, som sammen utgjør en
romslig leilighet. Denne avdelingen er ideell
for utleie og gir huseier en unik finans -
ierings mulighet.

I første etasje har du Bodøs vinkelformede,
store og åpne stue-/kjøkken-løsning.
Her får du gode mengder med naturlig lys
fra de mange vindusflatene som innehar
flere ulike størrelser.

Foruten den flotte og romslige balkongen,
som på finværsdager fungerer som en
naturlig forlengelse av stu-en, finner du 
i denne etasjen foreldresoverommet med
walk-in garderobe og eget bad, samt bod
og vaskerom med praktisk adkomst 
til boligens uteområde.

Toppetasjen inneholder husets 
tredje stue. Stuen har skråtak 
og store vinduer som strekker 
seg nesten helt opp til husets 
møne – elementer som gjør 
at rommet både har godt utsyn 
og en behagelig og skulder -
senkende atmosfære. Etasjen 
har forøvrig to soverom, 
bad og bod.

Plan 1.etasje

Plan 2.etasje

Plan underetasje
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VANG
- tradisjonelt hus på 
tre plan for skrå tomt
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Her er en heftig galleriløsning over stuen i første etasje.



Plan underetasje

BYA: 162,9 m2

BRA bolig: 235,1 m2

Garasje/Sport: 21,2 m2

Overbygd uteareal: 46,4 m2

P-rom: 209,0 m2

Største lengde:  15,95 m

Største bredde:  13,6 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 3/4

Tegningsnr.: P725

FAKTA
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VANG - tradisjonelt hus på tre plan for skrå tomt
Vang er et stort og gavlvendt hus på tre 
plan, også med rikelig med areal ute 
på sine flotte balkonger. 
Huset har en romslig og fleksibel planløs-
ning. Fra entréen i underetasjen har du 
adkomst til et bad, teknisk rom, vaskerom,
bod og et stort soverom. Soverommet, 
på over 22 m2, kan også benyttes som 
en koselig kjellerstue.
Utvendig har du på dette planet også 
adkomst til din garasje, som i likhet med
den innvendige boden i underetasjen har
godt med oppbevaringsplass.
Opp trappen fra underetasjen kommer 
du til første etasjens entré. Her finner veien
videre til et gjeste-WC, bod, foreldre -
avdelingen og den åpne stue/kjøkken-
løsningen med sine innbydende og funk-
sjonelle løsninger. 
Fra stuen har du dessuten tilgang til en stor
balkong, som også fungerer som overbygg
på husets inngangsparti på bakkeplan. 
Foreldreavdelingen består av et flott
soverom med eget bad og egen garderobe.

Her er en luftig og flott galleriløsning.
Også oppe i andre etasje har du balkong
med overbygg. Den fungerer igjen som
tak på balkongen i førsteetasjen. 
Øverste etasje byr ellers på en stor 
loftstue, stor bod, bad og to soverom.
Loftstuen har, foruten godt med plass,
også en luftig og flott galleriløsning 
over første etasje.

Designet for skrå tomt. 
Vang, tegnet for skrå tomt, er med 
sine over 235 m2 et ypperlig valg for 
deg som ønsker å bygge et stort 
hus med spennende og praktiske 
inn- og utvendige løsninger.

Plan 2.etasje

Plan 1.etasje



LEVERANDØR AV gulv

KÄHRS
Utvikling hos Kährs er drevet av lidenskapen
for perfeksjon, fokus på å finne nye måter 
å fremheve treets skjønnhet, samtidig som
gulvene skal være sterke og holdbare.
En inovativ fabrikk beliggende i Sør-Sverige,
grunnlagt for 160 år siden, med fokus på
kvalitet, miljø og bærekraft.

Lys, refleksjoner og tre
Mange etterstreber, luftige, lyse interiører, men mye lys kan skape gjenskinn som
gir et fordreid inntrykk av form og farge. Ultramatt lakk minimerer refleksjoner og
forsterker båe gulvets farge og følelse. Gulvet - husets største møbel.

Eik Menton

Herregaard hvit

www.sigdal.com

www.kahrs.com

Kjøkken, bad og garderobe

SIGDAL

Å ha et godt kjøkken med skreddersydde løsninger har blitt en verdifull del av
folks hverdagsliv, og kjennes både trygt og fornuftig. Men ved siden av å være
husets knutepunkt egner det seg utmerket til sosiale stunder i gode venners
lag. Kjøkkenet er hjemmets hjerte.

Sigdal har produsert kjøkken i mer enn 
60 år. Det gode håndverket, teknologien 
og designen har vært bærebjelke for et av
Norges mest velrennomerte kjøkkenmerker 
og finnes nå i tusenvis av hjem.

Line hvit

Faz bjørkHerregaard Inframe

Ask Air

Eik Blonde

Eik Terra

Eik Berlin
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LEVERANDØR AV trapper

STRYNTRAPPA
Norskproduserte kvalitetstrapper tilpasset
husets interiør og stil. Ønsker du å se
trappen før du bestemmer deg, besøk ett
av våre ni trappestudioer.

Hos oss finner du klassiske, moderne
og tidløse trapper. For hver modell
kan du velge mellom forskjellige
tresorter og farger. Slik at trappen
passer perfekt inn i ditt drømmehus.

Vi tilbyr også løsninger for bod,
garderobe og kontor under
trappen.

www.stryntrappa.no

Fauna garderobe

Fauna bod

LEVERANDØR AV takvinduer

VELUX
VELUX NORGE leverer manuelle og elektriske
takvinduer, vinduskupler og lystunneler, samt
spesialtilpasset solskjerming til disse.

Er taket ditt mellom 0-90°, så kan du montere takvinduer. Velg mellom
vinduer for flate eller skrå tak, og få inn masse deilig dagslys. Hvis du 
i tillegg velger VELUX INTEGRA elektriske vinduer kan du lufte når det
passer deg, og i tillegg er de utstyrt med en regnsensor, som lukker
vinduene automatisk ved nedbør. www.velux.no
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MOSJØEN
- moderne funkishus med god takhøyde
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I stue/kjøkken er det en åpen planløsning. Her ser du effekten av husets pulttak, som gir en fantastisk takhøyde.



Med Mosjøen får du et moderne hus med pulttak 
og innvendige kvaliteter av høy klasse. Huset har en
funksjonell og fleksibel første etasje. I underetasjen har
dette spenstige huset to gedigne soverom. Det ene så-
pass stort med sine hele 20 m2 at det også gjerne kan
benyttes som stue. Fra dette rommet har du også egen
adkomst til et større bad. Ellers byr etasjen på vaske -
rom, bod og en hall med trapp opp til første etasje, og
utvendig boligens garasje med stor og praktisk sports-
bod.
I førsteetasjen finner du husets hovedkvarter:
Den åpne stue-/kjøkken-løsningen på totalt 
60 m2. Her har du god plass på ditt innholdsrike
kjøkken, en sone spesielt godt egnet for spisebord 
og selve stueområdet, hvor du også har adkomst 
til en delvis overbygget balkong som innehar rikelig
med flate.
I dette rommet opplever man effekten av husets
pulttak, som gir en fantastisk tak høyde. De store
vinduene fyller rommet med naturlig dagslys. 
Foreldreavdelingen i samme etasje er noe helt for seg
selv. Her har man et romslig soverom med adgang til 
en lekker liten fransk balkong. Denne avdelingen er kort
sagt rik på komfort. Samtidig er soverommet forbundet
med et eget bad via en walk-in garderobe.

BYA: 149,0 m2

BRA bolig: 176,1 m2

Garasje: 30,8 m2

Sport: 9,6 m2

Overbygd uteareal: 12,2 m2

P-rom: 160,7 m2

Største lengde: 17,5 m

Største bredde: 9,1 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 2/3

Tegningsnr.: P414

FAKTA

Plan 1.etasje

Plan underetasje

MOSJØEN - moderne funkishus med god takhøyde
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Se filmer fra huset og møt de
som bor i husene på Youtube. 
Gå via linken på www.blink-hus.no.
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STENSLI
- stort og vakkert vinkelhus
med valmtak for skrå tomt
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Stua har masse gulvplass og har mange “soner”.

Det store kjøkkenet er husets “hjerte”. Kjøkkeninnredningen er Sigdal Herregaard.



Plan underetasje

STENSLI - stort og vakkert vinkelhus med valmtak for skrå tomt

BYA: 177,0 m2

BRA bolig: 262,9 m2

Overbygd uteareal: 31,9 m2

P-rom: 217,8 m2

Største lengde: 16,1 m

Største bredde: 12,1 m

Type tomt: Skrå

Antall soverom: 5

Tegningsnr.: P401

FAKTA
Plan 1.etasje
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Har du skrå tomt og er på jakt etter rett hus
å bygge for deg og dine, er Stensli med sin
fleksibilitet og store størrelse et meget
godt alternativ. Når du ankommer undereta-
sjen i dette over 260 m2 store vinkelhuset,
stiger du inn i en luftig hall, som har flate
nok til å romme både en mindre sofagruppe
og en romslig garderobe.

Fra hallen har du adkomst til tre soverom,
fire boder, bad og en stue. Tre av bodene er
samlokalisert og danner en praktisk sone 

for oppbevaring. Stue, kjøkken og spise-
stue på 80 m2. I første etasje av dette
kjempehuset har du en stue på hele 42 m2,
hvor du også har adkomst ut til din over-
bygde og koselige balkong.
Via stuen går du inn på ditt kvalitetsfulle
kjøkken, som foruten godt med arbeids-
plass også kan huse spisebord. Samtidig
har du en egen spisestue i naborommet,
som har vindusflater med både godt utsyn
og som slipper inn gode mengder 
naturlig lys.

Øverste etasje inneholder også to soverom,
vegg i vegg med etasjens bad, hvor det
største soverommet har en egen walk-in
garderobe. Med adkomst fra kjøkkenet
har du dessuten et vaskerom som videre
har utgang til en hendig svalgang.
Stensli egner seg altså med andre ord
godt for den store familien som trenger
masse plass rundt seg. Dette er en bolig
med spennende former både utvendig
og innvendig, hvor du kan nyte dine
omgivelser fra både innsiden og de flotte
overbygde uteplassene på begge plan.
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SMESTAD - tradisjonelt og arealeffektivt hus
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Velger du Smestad får du en oversiktlig bolig med mange muligheter som varer livet ut.



SMESTAD - tradisjonelt og arealeffektivt hus

BYA: 168,4 m2

BRA bolig: 133,1 m2

Overbygget uteareal: 14,1 m2

P-rom: 129,6 m2

Sport: 5,2 m2

Største lengde: 17,2 m2

Største bredde: 11,7 m2

Type tomt: Flat

Antall soverom: 3

Tegningsnr.: P107

FAKTA
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Smestad er huset for deg som bygger og
legger smarte planer for de mange kom-
mende morgendagene. Har du valgt å bygge
hus, er det med stor sannsynlighet for at du
skal bo i det livet ut. Velger du et Smestad-
hus, får du en livsløpsbolig med store flater
og mange spennende mulig heter for alle av
livets faser.
Huset har alt på ett plan, noe som gjør at
alle rom har kontakt med hverandre og som
oppleves som en komfortabel og sikker løs-
ning. Samtidig slipper eldre generasjoner og
barnefamilier å uroe seg for fartsfylt ferdsel 
i trapper.
Med Smestad får du en stor og åpen stue-/
kjøkken-løsning på 55 m2, med god plass 
til sosiale hverdager og festlige sammen-
komster. Fra stuen har du også tilgang til
terrassen og din omkringliggende hage. 
Det at huset er på ett plan gjør at terrassen
og hagen føles som en forlengelse av alle
de innvendige godene. Stor avdeling for 
de voksne.

Foreldreavdelingen består av et stort sove -
rom, walk-in garderobe og et romslig bad
med muligheter for å ha både badekar og
dusj. De resterende to soverommene 
i boligen har også gode størrelser, og kan
med enkle grep omgjøres til hjemmekontor.
I tillegg har huset innvendig 
bod og et eget vaskerom.

Utvendig har huset valmet tak og en stilren
fasade uten store vegger som skal ved -
likeholdes. Bygger du hus, bygger du ikke
bare et hus som du og dine skal bo 
og leve i i dag, men også de mange 
kommende morgendagene.

Plan 1.etasje

Foreldresoverommet har en egen garderobe og eget bad.
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Å bygge med Blink Hus skal være en god opplevelse, derfor har 

vi satt opp noen tydelige faser for din byggeprosess fra start til mål. 

Vår jobb er å gjøre det enklest mulig for deg!

Bygg med Blink Hus

FASENE SOM
GJØR BYGGINGEN
ENKEL!

1. FINN DRØMMEHUSET

Den første fasen krever mest av
deg som skal bygge. Det er nemlig
nå alle de viktigste valgene skal tas.
Hva slags hus skal du bygge?
Hvordan skape et hjem som passer
perfekt for deg og din økonomi?
Hos våre eksperter får du råd og hjelp til absolutt alt, 
du trenger ikke ta noen valg alene.

2. PRIS OG AVTALE

Når vi har gått gjennom alle ønsker
og muligheter, kan arkitektene 
begynne å tegne drømmehuset
ditt! Vi setter opp en kontrakt 
som inneholder alle kostnadene 
i byggeprosessen. Du skal være
trygg på at huset koster akkurat
det avtalen sier.

3. PLAN OG PROSJEKT

Nå skal alle arbeidstegninger
spesifiseres og byggesøknad
sendes. Blink Hus kan ta seg av
alle de formelle detaljene rundt
husbyggingen, dette har vi full
innsikt i. Dermed kan dere trygt
overlate papirarbeidet til oss.



HJEM
Veien til ditt nye

Se filmen om byggeprosessen vår på Youtube.
Gå via linken på www.blink-hus.no.

4. TREKANTMØTE

Når alt av søknader er godkjent, kan
vi begynne å bygge. Men for å være
helt sikre på at forventningene dine
innfris, inviterer vi til trekant møte.
Her går selger, byggeleder og bolig-
kjøper gjennom hele bygge -
prosessen og lager framdriftsplan.
Alle viktige valg bør være tatt før
dette møtet.

5. OPPFØLGING

Under byggingen av huset styrer
byggelederen prosessen med å få inn
leverandører og håndverkere til riktig
tid. Byggeleder er også ansvarlig for at
tidsfristene holdes, og at kvaliteten er
som avtalt. I løpet av byggetiden holder
vi alltid et par møter, slik at dere får
snakket med byggeleder og vet
hvordan det går med huset.

6. HUSET ER DITT!

Nå er drømmehuset ferdig! For å være
sikre på at alt er som avtalt, går du 
gjennom huset sammen med bygge-
leder og sjekker at alt er i tråd med
kontrakten. Når huset er ferdig, søker
Blink Hus om brukstillatelse, og 
deretter kan du flytte inn!
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