
Tenker du på inneklima eller miljø, 
kanskje strømregning, vedlikehold 

eller sikkerhet mot brann? 
Da er murhus et godt valg.

Realiser din drøm.
Bygg murhus.

TYPEHUS I
LECA



Realiser din drøm. Bygg murhus.
Weber hjelper deg med å realisere drømmen om å bo i et miljøvennlig, moderne og 

energieffektivt murhus. Tenker du på inneklima eller kanskje er du opptatt av å være 

miljøvennlig? Er du opptatt av strømregningen eller kanskje vedlikeholdskostnader og 

fritid? Hva med sikkerheten til deg og familien mot brann? Kanskje er du opptatt av 

lydisolasjon? Eller er det de rene murflatene eller tidløse klassiske murhusene som tiltrekker? 

Uansett vil et murhus være et godt valg.

I samarbeid med gode arkitekter og solide husprodusenter har vi med denne  

katalogen forsøkt å ta frem en del hustyper som skal være en inspirasjon for deg.  

Din lokale husprodusent vil kunne hjelpe deg med andre hus, eller tegne og bygge ditt 

eget utviklede prosjekt. Mur er et veldig  

fleksibelt materiale, la deg inspirere!

Vi er en solid materialleverandør
Alle kjenner Leca blokken, men ikke alle kjenner materialleverandøren Weber as.  

Vi bygger ikke hus, men som leverandør av materialer til murhusbransjen har vi de beste 

kontaktene med husprodusenter og håndverkere rundt i hele landet. I tillegg til egen 

murhusavdeling har vi distriktssjefer over hele landet. De kan anbefale en lokal  

håndverkerbedrift som kan hjelpe deg å realisere ditt prosjekt. 

Hvis eller når du velger å bygge et av våre hus, er det  håndverkerbedriften som 

overtar prosjektet. Og det er dette firmaet du vil ha kontakt med i den videre prosessen. 

Vi vil kun være til stede i bakgrunnen dersom du ønsker det. Derimot vil du alltid kunne 

kontakte oss hvis det er noe du lurer på. Dessuten er det vi som tilbyr deg opplæring/ 

selvbyggerkurs etc. dersom du ønsker å utføre deler av byggingen som selvbygger.  

Ingen har et mer omfattende og bedre system for selvbygging enn Leca.

Hva koster husene?
Prisen på et hus vil variere på bakgrunn av en rekke forhold, og siden vi selv ikke bygger 

husene, følger det ingen prisliste med katalogen. Men kontakt oss, så skal du veiledning. 

Ønsker du en mer eksakt pris i din region, så kan vi sette deg i kontakt med en av våre 

kunder som bygger hus. Du skal være akkurat like trygg på hva du gir deg i gang med 

som hos en hvilken som helst annen husbygger. Vi jobber tett med både murhuskjeder, 

boligprodusenter og entreprenører i hele landet.

Arkitekthus og typehus
Alle hus du finner i denne katalogen er arkitekttegnet. De fleste er nytegnet med det for 

øyet å skape ferdighus i Leca, og er resultatet av en gjennomført arkitektkonkurranse. 

Syv av husene er laget i Finland for vår finske søsterbedrift, og har allerede fått svært god 

respons. Noen av husene er utviklet av norske husfirmaer. I samarbeid med dem har vi 

tatt med disse i vår katalog fordi de representerer flotte, moderne murhus. Derfor finner 

du hus fra Norges to ledende murhus-produsenter; Murgaardhus og Håndverksmur. Men 

også husfirmaer som primært jobber med trehus er med, fordi de også ønsker å tilby sine 

kunder murhus. Her finner du hus fra Systemhus, Mesterhus, Nordbohus, Tyrolerhus og 

boligprodusenten Blink.

Mer på våre nettsider
Alle hustypene vil du finne mer utførlig presentert på våre nettsider www.weber-norge.no. 

Der vil du finne flere tegninger i større formater enn det denne katalogen kan vise, og du 

får en mer grundig beskrivelse av husene, med arkitektenes tanker bak prosjektene.

Hva skal du gjøre hvis du har lyst på noen av disse husene?
Weber as bygger ikke hus, men vi har et tett samarbeid med husprodusenter i hele landet 

som kan realisere din murhusdrøm. Når det gjelder husene fra Murgaardhus, Håndverksmur, 
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Forside: Archeus oy v/architect SAFA Juha Paavo Mikkonen Se side 16-17. 
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Realiser din drøm. Bygg murhus.
Systemhus, Mesterhus, Nordbohus, Tyrolerhus og Blink, så kontakter du disse fi rmaene 

direkte. Du fi nner kontaktopplysninger sammen med de aktuelle husene. Når det gjelder 

de andre husene, så kontakt oss, så skal vi sette deg i forbindelse med våre lokale samar-

beidspartnere som kan hjelpe deg videre med å planlegge og bygge ditt drømmehus.

Klare fordeler med murhus
Det aller viktigste med murhus er kanskje den muligheten du får til 

å bygge et hus litt utenom det vanlige. Det sier i hvert fall de aller 

fl este som velger seg murhus. Men det fi nnes nok av andre gode og 

rasjonelle argumenter også:

Nesten helt vedlikeholdsfrie
Et trehus skal males eller beises hvert 5.-6. år. Vegger må skrapes og 

panel må skiftes. Et murhus derimot, er nesten vedlikeholdsfritt, det 

holder vanligvis med ny puss etter 20-25 år. Det betyr ikke bare mye 

mindre arbeid, men også betydelige besparelser rent økonomisk.

God lydisolasjon og sunne hus
Bor du i et trafi kkert område, kan støyforurensing være et stort problem. 

Slike steder bør du bygge i mur. Murhus er nemlig langt bedre enn trehus når det gjelder 

lydisolasjon mot utendørs støy. Også med tanke på innvendig lydisolasjon er det smart 

å velge mur, f. eks. mellom en hybel og resten av huset, spesielt etter de nye forskriftsk-

ravene om lyd mellom boenheter. Mur er også et materiale som gir sunne hus, og får 

derfor sin uforbeholdne anbefaling fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Varmt om vinteren, kjølig om sommeren
Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale som opptar 

og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Derfor er murhus svale 

og behagelige om sommeren, og varme og gode når vinterkulda setter inn. Siden mur 

holder så godt på varmen, greier du deg med mindre fyring, noe du vil merke på 

fyringsutgiftene.

Enestående brannsikkerhet
Norge er blant de vestlige land der det brenner mest. En av 

årsakene er rett og slett at vi bygger mer trehus enn de fl este. 

Og tre brenner lett. Mur derimot, brenner som kjent ikke.

Enkle konstruksjoner – perfekt for selvbyggere
Det er ikke alle som ønsker å bygge selv. Men ønsker du 

å gjøre deler av jobben selv, skal du vite at et 

Leca murhus gir deg store muligheter for ege-

ninnsats og dermed store økonomiske

 besparelser. Å mure Leca er enklere enn å 

snekre. Et murhus av Leca Isoblokk har en 

betydelig enklere konstruksjon enn et tilsvarende 

trehus. Du skal bare mure opp den ferdig isolerte  

Leca-blokken og pusse den, så er veggen ferdig.
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Flatt eller bratt

Huset finnes også i en variant tilpasset flatt eller bratt terreng - derav navnet. Oppført med 

Leca Isoblokk 30 cm og Byggeplank i dekkene. Saltak med åser og sperrer – innvendig 

skråhimling. Åpen trapp fra 1. til 2. etasje. fører til et innvendig galleri med åpning mot 

stue, som gir en luftig romfølelse. 

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 65,3 m² (BRA) 

1.etg 79,5 m² (BRA) 

Kjeller 35 m² (BRA) 

Utv.bod 7,6 m² (BRA) 

Bruksareal totalt 187,4 m² (BRA) 

Største lengde 11,0 m 

Største bredde 8,0 m 

Bredde bod 1,6 m 

Ar k i t e k t :  S i v.A r k tr u l S  kj e r l A n d
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Fasade 1

Fasade 4

Fasade 2

Fasade 3

1. etasje

2. etasje

Kjeller
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Opus

En hustype «i tiden» med en fleksibel planløsning i to plan med takterrasse over deler av  

1. etasje. Mulighet for utleieenhet. Utført bærende murverk med Leca Isoblokk 30 cm. Flatt 

tak med fall mot yttervegg. For utfyllende informasjon om huset, se www.weber-norge.no

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 48,3 m² (BRA)

1.etg 83,2 m² (BRA)

Utv.bod 5,3 m² (BRA)

Bruksareal totalt 136,8 m² (BRA)

Grunnflate 102,6 m²

Største lengde 13,7 m

Største bredde 8,5 m

Hageside

Ar k i t e k t :  S i v .A r k Ge i r  An d e r S e n
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Sett fra luften

Terrengside eller nordside

Inngangside

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Typehus i Leca      7



Optibox

Den optimale bo-boksen! Optibox utnytter Leca-blokken optimalt og er med sin enkle,  

tidsriktige form lett å plassere i terrenget. Utført med blokker i hovedkonstruksjonen.  

Tre er benyttet i «sidefløyene» med mulighet for takterrasse. 1.etg. er prosjektert med  

livsløpsstandard. Ved skrånet terreng er det mulig med underetasje med både hybel og 

garasje. Boligen lar seg lett tilpasse til tomannsbolig. 
 

For utfyllende informasjon og skisser se våre nettsider www.weber-norge.no

2

Ar k i t e k t :  S i v .A r k MnAL Bi r G i t t e  MAG n u S S e n o G in t .A r k MA r i e  Gr e v S tA d

Bygningsdel Areal 

2.etg 70,0 m² (BRA)

1.etg 92,0 m² (BRA)

U.etg m/garasje og hybel 70,0 m² (BRA)

Utv.bod v/hybeletg 4,3 m² (BRA)

Bruksareal totalt Optibox 

i 2 etasjer 162,0 m² (BRA)

Bruksareal totalt  

m/hybeletg og garasje 232,0 m² (BRA)

Grunnflate 1.etg u/hybel  

og garasje 123,0 m²

Største lengde 15,1 m

Største bredde 9,0 m

Hageside
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Nord-øst

Inngang

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Basis+

Enkelt konsept og «i tiden». To etasjer med takterrasse over deler av 1. etasje. Mange 

vinduer slipper mye lys inn. Flatt tak. Hovedkonstruksjon utnytter murverket optimalt som 

det bærende materialet, i kombinasjon med utfyllende bindingsverk. Idéen bak huset 

kan beskrives som tre massive bygningsvolumer, like i størrelse, som gjennom sin innbyrdes 

plassering sammen danner et kontrasterende fjerde dobbelthøyt rom. Plasseringen av de 

tre volumene bestemmes i hovedsak av solforhold, adkomst og terreng. Utgangspunktet 

er en arealeffektiv basismodul som tilfredsstiller husbankens minstestandard. Basismodulen 

«basis» er på ca. 100m². Kontrast mellom tre og mur spiller på den klassiske kontrasten  

mellom det tette og det åpne. Se www.weber-norge.no for flere varianter.

Huset fikk hederlig omtale  i vår arkitektkonkurranse i 2003

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 57,4 m² (BRA)

1.etg 107,4 m² (BRA)

Utv.bod 6,0 m² (BRA)

Takterrasse 46,0 m² (BRA)

Bruksareal totalt 216,8 m² (BRA)

Grunnflate 137,8 m²

Største lengde 14,1 m

Største bredde 10,5 m

Hovedfasade mot hage.

Ar k i t e k t :  S i v . A r k. MnAL ky r r e Pe d e r S e n o G Ar k. MSA Gu n i L L A JA n S S o n
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Inngangsside

Utgang til hage.

Takterrasse. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Options

Hustypen kan tilpasses ulike varianter av skrått terreng og orientering i forhold til sol, samt  

varierende familiesituasjoner over tid. Huset har en enkel grunnform som er gunstig mht. 

byggekostnader og energiforbruk. De faste elementene innvendig er begrenset til to søy-

ler, trapp, evt. pipe og en sjaktvegg for tekniske føringer. Dette gir stor frihet i innredningen. 

Blant annet er det enkelt å skille ut større eller mindre deler av boligens underetasje som 

egen utleieenhet. Kjeller/ underetasje i er i Leca, mens påfølgende etasje er i bindingsverk 

av tre med Leca som forblending. Murveggene avsluttes i god avstand fra gesims slik at 

bakenforliggende konstruksjon i tre blir synlig. Mer informasjon om hustypen og varianter 

av denne finner du på www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003. 

2

Bygningsdel Areal 

1.etg 73,8 m² (BRA)

U.etg  73,8 m² (BRA)

Utv.bod  m² (BRA)

Bruksareal totalt 147,6 m² (BRA)

Grunnflate  86,6 m²

Største lengde 11,1 m

Største bredde 7,8 m

Ar k i t e k t :  S i v  A r k MnAL ki k k A n LA n d S tA d o G S i v.A r k. MnAL Sv e i n er i k  e i e  Sø r e n S e n

tilpasses i hvert tilfelle
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Fasade øst

Fasade nord

Fasade syd

Fasade vest

Plan 1 

Plan underetasje
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Murmeldyr

Arkitekten ønsket å lage en prototype som var generell, fleksibel og elastisk – en planløsn-

ing med lik form og ytre mål som kan stå fritt, skjøtes, adderes og stables. Huset skal kunne 

benyttes i både flatt og skrått terreng, som frittliggende enebolig, eller som vertikaldelte, 

sammenkjedete boliger. Bygningsvolumet kan tilpasses forskjellige hypotetiske terrengsitu-

asjoner og urbane omstendigheter. Selv ved å tilføye varianter som garasje, utleieenhet 

og kjeller vil det ikke bli behov for å forandre konseptets hovedtanke. For flere varianter se 

www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003. 

2

Bygningsdel Areal 

Loft 8,2 m² (BRA)

2.etg 69,3 m² (BRA)

1.etg 69,3 m² (BRA)

Utv.bod 5,0 m² (BRA)

Bruksareal totalt 151,8 m² (BRA)

Grunnflate u/utebod 81,1 m²

Største lengde 11,7 m

Største bredde 8,4 m

Fra bakkenivå

Ar k i t e k t :  HSø HAG e S tA n d e o G øv e r H u S A r k i t e k t ko n to r AS v/An n-Je A n e t t e  re n L u n d
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Fugleperspektiv

Takterrasse

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Kompakt

Huset har en mellomeuropeisk arkitektur, et kompakt hus bygget rundt terrassen. Hoved-

inngangs-partiet er på hagesiden av huset, privat og skjermet for innsyn. Kjøkken, spises-

tue og stue glir lett over i hverandre, men er likevel selvstendige rom. Spisestue med høyt 

tak gir en følelse av luftighet. Første etasje er rettet mot felles aktiviteter og andre etasje er 

viet hvile. En lett gangbro med trelekter leder til hovedsoverommet i andre etasje. Pulttak 

slipper inn rikelig med lys på terrassen og gir bygningen en luftig karakter. Huset kan også 

bygges speilvendt i lett skrånende terreng. Andre plasseringer er også mulig, men man 

bør legge merke til at hovedinngangspartiet er på husets hageside og ikke på den of-

fentlige siden ut mot gaten. Det er også mulig med saltakalternativer. Trappen kan være 

lukket som vist på modellen, eller åpen med en luftig karakter.

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 72,0 m² (BRA)

1.etg 72,0 m² (BRA)

Kjeller 72,0 m² (BRA)

Utv.bod 7,5 m² (BRA)

Bruksareal totalt 216,0 m² (BRA)

Grunnfl ate  79,6 m²

Største lengde 11,4 m

Største bredde 9,0 m

Fasade

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n
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Plan kjeller

Interiør

Sett fra luften

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Kvadrat

Trivelig hustype i halvannen etasje. Med sin kvadratiske form kan huset fritt plasseres på 

alle typer tomter. Bygningen åpner seg mot hagesiden med fremspringende tregulv og 

balkongkonstruksjoner. Kjøkken, spiseplass og stue danner en jevn helhet som omkranser 

ildstedet. Entré med utsyn tvers gjennom huset mot hagen. Første etasje inviterer til felles 

aktiviteter og andre etasje er tilrettelagt for hvile. Huset kan lett tilpasses forskjellige tomter, 

og kan også bygges på lett skrånende tomt. Antall soverom i andre etasje kan justeres fra 

to til fi re, men med fi re soverom må man gi avkall på den store takhøyden i stuen. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

2.etg 92,1 m² (BRA)

1.etg 92,1 m² (BRA)

Kjeller 92,1 m² (BRA)

Utv.bod 13,4 m² (BRA)

Garasje 23,8 m² (BRA)

Bruksareal totalt 276,3 m² (BRA)

Grunnfl ate  104,0 m²

Største lengde 10,2 m

Største bredde 10,2 m

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n

18     Typehus i Leca



Interiør

Sett fra luften

Plan kjeller

Plan 1. etasje 

Plan 2. etasje 
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Lange Linje

Et stort, representativt hus med lange linjer på smal tomt. Midtgangen deler bygningen i 

to soner, en oppholds- og en hviledel. Todelingen synliggjøres også ved at huset har en 

todelt konstruksjon. Overlysrekken slipper mykt lys ned i hallen. Oppholdsrommet og det 

siste rommet i rekken/ biblioteket er strukturert som en egen verden, siden de ligger to trinn 

lavere enn den øvrige boligen. Inngang med utsyn tvers gjennom hallen og ut  

gjennom vinduet mot landskapet. Garasjebygning som leder mot inngangspartiet og 

skjermer etter behov. Foran kjelleren danner det seg et særdeles behagelig mikroklima. 

Huset passer best i skrått terreng, også speilvendt (variabel høydeforskjell mellom  

takflatene alt etter lysinnfall). Garasjebygget kan plasseres i forskjellige retninger for  

å tilpasse huset til forskjellig terreng. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

1.etg 158,5 m² (BRA)

Kjeller 100,7 m² (BRA)

Garasje 23,6 m² (BRA)

Bruksareal totalt 259,2 m² (BRA)

Grunnflate  183,6 m²

Største lengde 18,0 m

Største bredde 11,4 m

Archeus oy v/Architect sAFA JuhA PAAvo Mikkonen
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Interiør

Sett fra luften

Plan kjeller

Plan 1. etasje
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På langs

Et moderne murhus som ligger på langs i forhold til bakkens retning og avgrenser tydelig 

hagen ut mot veien fra den private hagen. Inne i bygningen er oppholdsrommene og 

resten av huset delt inn i ulike soner. Utgang til balkong fra trappeavsatsen. Spisestuens og 

stuens store takhøyde gir fin romfølelse, der trappen utgjør en harmonisk inndeling. Andre 

etasje er viet hvile og lek for barna i familien. Foreldrenes soverom er plassert i den rolige 

og fredelige delen bak stuen. Modellen kan lett tilpasses de forskjelligste tomter og kan 

også bygges på en flat tomt, men da mister man kjellerutgangen til hagen. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

2.etg 108,1 m² (BRA)

1.etg 108,1 m² (BRA)

Kjeller 108,1 m² (BRA)

Utv.bod 7,5 m² (BRA)

Bruksareal totalt 324,3 m² (BRA)

Grunnflate  119,7 m²

Største lengde 12,6 m

Største bredde 9,9 m

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n
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Interiør

Sett fra luften

Plan kjeller

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Oppe & nede

Et moderne hus for smal og krevende tomt i skrått terreng. Huset har en praktisk inndeling 

med en privat og en offentlig del. Den bølgende bygningsmassen skaper en spennende 

tredimensjonal design. Plasseringen av vinduer og dører understreker fasadefl atenes 

helhet. Trappen stiger og faller i en egen seksjon. En smal hall skiller rommene fra trappen. 

Hallen i andre etasje kan barna bruke til lek. Andre etasje er viet hvile og barnas lek. 

Store oppholdsrom.

Huset kan bygges på fl at tomt, men da mister man kjellerutgangene til hagen. Terrassen 

rettes fortrinnsvis mot husets hageside, og trappen kan vende ut mot veien. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

2.etg 90,1 m² (BRA)

1.etg 90,1 m² (BRA)

Kjeller 90,1 m² (BRA)

Garasje 25,3 m² (BRA)

Bruksareal totalt 270,3 m² (BRA)

Grunnfl ate  104,3 m²

Største lengde 14,7 m

Største bredde 8,4 m

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n
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Interiør

Sett fra luften

Plan kjeller

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Tunet

Gårdsplassliknende variant skaper et behagelig mikroklima på en stor tomt. Med sine 

fløyer og garasjen skaper hovedbygningen et miljø med særpreg. Bygningsmassene  

danner trivelige uteplasser og hagehjørner. Plasseringen av vinduer og dører er gjennom-

arbeidet og full av overraskelser. Adkomsten til barnas soverom går gjennom lekerommet. 

Soverommene har hems. Skråtak gir bygningen en spennende karakter innvendig. Overlys 

kommer fra vinduene mot soveloft og stue. Glassveranda som også kan brukes som  

vinterhage knytter de to bygningsmassene sammen på en spennende måte. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

1.etg 144,0 + 42,8 m² (BRA)

Kjeller 42,8 m² (BRA)

Utv.bod 10,7 m² (BRA)

Garasje 24,2 m² (BRA)

Bruksareal totalt 229,6 m² (BRA)

Grunnflate  211,7 m²

Største lengde 19,8 m

Største bredde 8,1 m

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n
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Interiør

Sett fra luften

Plan
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Byliv

Et moderne hus med tydelig bykarakter, passer inn i alle omgivelser. Rommene er kon-

sentrert rundt en vakker trappeoppgang. Det er lagt stor vekt på plasseringen av vinduer 

og dører, enkelte vinduer er som malerier. Trappen åpner seg vakkert mot hagen, synlig 

gjennom en glassvegg. Lyset strømmer inn i trappeoppgangen. Glassfl aten inne i nisjen 

danner sammen med terrassen hovedkjernen som ligger utenfor huset. Andre etasje er 

forbeholdt familiens privatliv. Spisestue og kjøkken fungerer som en tett helhet, i stuen kan 

man prate sammen i ro og fred foran den tente peisen. 

2

Fasade

Bygningsdel Areal 

2.etg 94,3 m² (BRA)

1.etg 94,3 m² (BRA)

Kjeller 94,3 m² (BRA)

Utv.bod 6,9 m² (BRA)

Bruksareal totalt 289,8 m² (BRA)

Grunnfl ate  107,9 m²

Største lengde 14,7 m

Største bredde 7,8 m

Ar c H e u S oy v/A r c H i t e c t  SAFA Ju H A PA Avo Mi k ko n e n
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Interiør

Sett fra luften

Plan kjelller

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Mesteren og margeritas

Mesteren og margeritas, en bolig hvor samspillet mellom ute og inne er sentralt. Huskroppen 

danner med sin vinkel et utvendig, skjermet hagerom som alle fellesrom i boligen relaterer til. 

Store glasspartier i fasader mot hagen gir en visuell forlengelse av boligens interiør. Dette 

vil gi en følelse av å bo i et miljø preget av  lys, luft og natur, og boligen vil oppleves som 

åpen og romslig.Boligens uttrykk handler om tett og åpent, knappe detaljer, stramme linjer, 

varig og naturlig materialbruk. Hustypen er smal og kan tilpasses ulike tomter med moderat 

skråning. Boligen kan bygges enkeltvis som enebolig på små tomter eller kombineres 

sammen i utbyggingsområder som eneboliger i kjede. Som bebyggelse i randsoner vil de 

fungere godt i skillet mellom urban kontekst og et grønt friområde. Boligen orienteres best 

med hagerommet mot sørvest, men det gir også tilfredsstillende lys- og solforhold med en 

orientering mot sørøst.  For flere varianter se www.weber-norge.no.

Huset ble premiert i vår arkitektkonkurranse i 2003. 

2

Bygningsdel Areal

2.etg 72,5 m² (BRA)

1.etg 75,0 m² (BRA)

Mulig med full kjeller, men ikke vist

Bruksareal totalt 147,5 m² (BRA)

Grunnflate  106,0 m²

Største lengde 13,9 m

Største bredde (inkl. carport/terrasse) 9,9 m

S i v .A r k. M n A L An n e to r n B e r G o G S i v .A r k. M n A L J i L L  Je v n A k e r 
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Mesteren og margeritas

2 plan, BRA 147,5m².

Et hus med 2 etasjer der alle soverom er lagt i 2.etg.  

Boligen viser 5-roms løsning, men kan tilpasses mht antall soverom etter behov.  

Plan 2. etasje 

Plan 1. etasje 

Langsnitt

Vestfasade med snitt gjennom garasje / terrasse.

Nordfasade
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MT-1

Mur- og trehus med to leiligheter som er godt tilpasset et skrånende terreng. Et hus hvor 

økonomi er prioritert i form av kurante konstruksjonsløsninger og muligheter for sentral 

driftskontroll fra et stort teknisk rom. Rørføring via sjakt ved trapperom. Med bileilighet i 

underetasje og livsløpsstandard i hovedleilighetens 1. etasje er dette et hus for framtida.  

I begge leiligheter kan kjøkken om ønskelig lokaliseres til viste stueareal nær trapp/teknisk 

rom. Husets underetasje bygges opp i Leca isoblokker med overliggende etasjeskiller av 

Leca byggeplank. I de to øverste etasjene nyttes stenderverk i heltre «forblendet» med 

henholdsvis Leca fasadeblokker og utlektet liggende kledning i tre. Lofttakstoler med 

knevegger/raftehøyde. 

For mer informasjon om huset, se www.weber-norge.no

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 44,0 m² (BRA)

1.etg 82,0 m² (BRA)

U.etg hovedleilighet 23,0 m² (BRA)

U.etg bileilighet 57,0 m² (BRA)

Bruksareal totalt 206,0 m² (BRA)

Grunnflate (inkl. åpent areal) 100,0 m²

Største lengde 12,9 m

Største bredde 8,6 m

Ar k i t e k t :  Lø n n e BA k k e Ar k i t e k t ko n to r v/ S i v.A r k Jo H n Lø n n e BA k k e

Fasade
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Plan 1. etasje

Fasade 1

Fasade 2

Fasade 3

Plan 2. etasje

Plan underetasjeFasade 4

Typehus i Leca      33



Blå

Kompakt enebolig med bileilighet. 1. etasje er prosjektert med livsløpsstandard. Boligen 

kan tilpasses forskjellige terrengsituasjoner og har mulighet for Husbankfinansiering.  

Bindingsverkskonstruksjon med forblendede fasadepartier, grunnmur i Leca Isoblokk  

30 cm. Saltak med egen takterrasse. 

2

Bygningsdel Areal 

Loft 51,1 m² (BRA)

1.etg 89,1 m² (BRA)

Sokkelleilighet 86,8 m² (BRA)

Bruksareal totalt 140,2 m² (BRA)

Bruksareal totalt  

inkl sokkelleil. 227,0 m² (BRA)

Grunnflate  97,8 m²

Største lengde 12,0 m

Største bredde 8,4 m

Hovedfasade

Ar k i t e k t :  id é  & Hu S te G n i n G AS v/in G u n n AA r r e S tA d
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Plan sokkelleilighet

Utgang hage

Plan 1. etasje

Hovedinngang/bakgang

Plan loft
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Moduleca

Moduleca er basert på en grunnmodul som inneholder basisfunksjonene; entre,  

kjøkken, bad, garderobe og oppholdsrom. Kunden velger ut ifra sine spesielle behov 

en tilleggsmodul som inneholder øvrige rom. Tilleggsmoduler finnes i ulike størrelser, som 

2.etasje og etasje delvis under terreng. Moduleca tilbyr effektive planløsninger med god 

romfordeling. Huset kjennetegnes med åpne og luftige volumer som forsterkes av glass 

mellom innervegger og innertak. Lyset ledes gjennom høytsittende vinduer og derover fritt 

plasserte vindusglugger som gir en vakker lysføring.

For utfyllende informasjon og skisser se våre nettsider www.weber-norge.no.

2

Mo d u L e cA Ar k i t e k t e r  G J e n n o M Ar k i t e k t  MSA/SAr Le n n A r t  Gu S tA F S S o n o G kJ e L L  Hå k A n S S o n.

Bygningsdel Areal 

1.etg 87,0 m² (BRA)

Utv.bod 12,0 m² (BRA)

Bruksareal totalt 99,0 m² (BRA)

Grunnflate  101,0 m²

Grunnflate utv. bod 15,0 m²

Største lengde 15,6 m

Største bredde 6,1 m

Største bredde inkl bod 8,1 m

Grunnmodul med tilleggsmodul 4

Perspektiv mot gaten
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Fasade mot entregården

Fasade mot gaten

Fasade mot hage

Fasade mot terrassen

Plan
Grunnmodul – 55 kvm med tilleggsmodul 4 – 32 kvm  

gir boareal på 87 kvm og forrådsareal 12 kvm.

Perspektiv mot terrassen

rom
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Systemhus Karakter

Karakter er et av Systemhus sine ferskeste suksesser. Dette er en husmodell som har fått 

mye oppmerksomhet, bl.a. Boligprodusentenes Nyskapningspris 2003. Her ser du huset for 

første gang i murverk, og dette er et hus hvor murverkets karakter kommer til sin rett. Huset 

er i bunn og grunn et enkelt og lite krevende hus å leve i. Bygd opp av «bokser», som igjen 

er inndelt i soner. Rommene er sett i volumer, det vil si at det ikke bare er gulvflaten som 

teller, men også takhøyden. De store oppholdsrommene har stor takhøyde, de mindre 

rommene har normal takhøyde. Karakter er bygget rundt prinsippet om soneinndeling, 

definert etter de forskjellige gjøremål og behov. Hele den ene langveggen fungerer som 

en brannmur uten vinduer. Det gjør at regelen om åtte meter mellom nabohus kan fra-

vikes, og verdifullt tomteareal kan frigjøres.

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 75,0 m² (BRA)

1.etg 74,7 m² (BRA)

Utv.bod 8,9 m² (BRA)

Bruksareal totalt 149,7 m² (BRA)

Grunnflate  121,9 m²

Største lengde 11,8 m

Største bredde 15,3 m

Hageside

Ar k i t e k t :  S i v .A r k Jo AA S to r P

Tilleggsinformasjon om dette huset kan fås direkte fra Systemhus.  

Systemhus Norge AS kontaktes på tlf 75 56 51 00, eller finn ditt nærmeste  

Systemhusmedlem på www.systemhus.no
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Plan 2. etasje

Systemhus Karakter

Adkomst side

Plan 1. etasje
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P 412 FORUS 

UTROLIG FLEKSIBEL!
Her er en effektiv og kompakt planløsning med store rom. Første etasje er planløst med ett  

veggelement. Forus er en fleksibel bolig tilpasset livet til den moderne kjernefamilien.  

Små barnerom med felles lekeareal og eget areal for mediatek. En gangbro er adkomst til  

terrassen over garasjen. 

2

Bygningsdel Areal 

Garasje 24,1 m² (BRA)

Bruksareal totalt 126,8 m² (BRA)

Grunnflate  76,0 m²

Største lengde 16,2 m

Største bredde 8,7 m

Ar k i t e k t :  S i v i L A r k i t e k t  MnAL eyo L F  An G e L L -er i k S e n

Mer informasjon om dette huset, får du direkte fra BLINK på tlf 33 30 08 00,  

eller finn din nærmeste BLINK -forhandler på www.blink-hus.no
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P 412 FORUS 

Plan 1. etasje

Fasade 4

Fasade 2 Plan 2. etasje

Fasade 3

Fasade 1
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ArchiMalist

Dette er den utvidete delen av ArchiMalist 1. Her er lagt til en sidefløy sammenbundet 

til hovedfløyen med mellombygget hvor inngangspartiet er. Her finnes mange tenkte 

muligheter for bruksanvendelse, men i denne varianten så er det lagt et stort soverom 

sammen med garderobe/bod og kombinert bad/vaskerom på 1.etasjeplan. Dette gir da 

mulighet for å bo på ett plan samtidig som 2.etasje med sine 3 soverom og bad, har fått 

et relativt stort oppholdsrom i sidefløyen. En gitt tenkt situasjon kan denne etasjen fungere 

i sin helhet som en barne/-ungdomsetasje. Se ArchMalist 1 på www.handverksmur.no 

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 71,2 m² (BRA)

1.etg 71,2 m² (BRA)

Bruksareal totalt 142,9 m² (BRA)

Utv. grunnflate  83,3 m²

Største lengde  15,2 m

Største bredde  10,8 m

Fasade

Ar k i t e k t :  AS Pr o S J e k t i M Ar k i t e k t ko n to r

Informasjon om dette huset og mange andre murhus finner du ved å gå  

inn på www.handverksmur.no  Her finner du også din nærmeste Murmester  

og Håndverksmur forhandler.
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ArchiMalist

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Hageside
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Sandve

Sandve er et stilrent, funksjonelt og moderne murhus tilpasset flatt eller lett skrånende 

terreng. Enkelte av vinduene er skjermet med spiler/sjalusi som gir særpreg og utgjør en 

spennende kontrast til de store, rene flatene. Det flate taket gir huset et stramt og moderne 

uttrykk. Taket over inngangen og den elegante pipen gir balanse til husets proporsjoner. 

Den delvis nedgravde kjelleren gjør at huset fremstår som toetasjes. Stuen får et luftig preg 

med himlingshøyden på 2,7 meter. Dette blir også understreket av vindu og foldedør med 

høyde på 2,4 meter. Kjøkkenet har en innredning uten høyskap og utsparing i vegg for 

kjøleskap. Ved å kombinere kjøkkenet med spisestue får man en romslig og funksjonell  

løsning. Når man kommer opp trappen til andre etasje, møtes man av terrassedøren.  

Den åpne loftstuen omkranser trappehuset og gir mulighet for en skjermet kontorplass. 

Fra loftsstuen har man adgang til bod, soverom og bad. Badet har sjakt for skittentøy til 

vaskerommet.

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 72 m² (BRA)

1.etg 87 m² (BRA)

U.etg 45 m² (BRA)

Bruksareal totalt 204 m² (BRA)

Grunnflate  100 m²

Største lengde  12,6 m

Største bredde  9,6 m

Fasade

Ar k i t e k t :  Ar i L d ne S S

Informasjon om dette huset og mange andre murhus finner du ved å gå  

inn på www.handverksmur.no  Her finner du også din nærmeste Murmester  

og Håndverksmur forhandler.
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Sandve

Plan u. etasje

Plan 2. etasje

Hageside

Interiør

Plan 1. etasje
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MURGAARDHUS Fornebu

Et spesielt hus med rene og moderne linjer. Her er det lagt vekt på at stue og kjøkken skal  

ha mye lys og mulighet for god utsikt.  Stuen med sine takhøye vinduer er lys og luftig og er 

formet med mulighet for alternative møbleringer. Stort kjøkken/ allrom med egen utgang til 

balkong.

2

Bygningsdel Areal 

1.etg 106,2  m² (BRA)

U.etg 110,4 m² (BRA)

Bruksareal totalt 216,6 m²

Grunnflate 128,9 m²

Største lengde 16,5 m

Største bredde 9,25 m

Fasade

Arkitekt:  MurgAArdhus As

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra Murgaardhus.

De kontaktes på tlf 70 17 21 10 eller mail til post@murgaardhus.no.  

Du kan også finne din nærmeste Murgaardhus-forhandler på www.murgaardhus.no
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Fasade øst

Fasade vest

Fasade nord

Fasade syd
Hovedetasje

Underetasje
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MURGAARDHUS Stavanger

Ønsker du et spesielt hus med god plass, kan dette være ditt valg. Med tårn og uten-

påliggende piper skaper dette en hustype med en spesiell stil. Legg også merke til plan-

løsningen med stort kjøkken og dagligrom. 

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 53 m² (BRA)

1.etg 104 m² (BRA)

Bruksareal totalt 261 m² (BRA)

Grunnflate  116 m²

Største lengde  12,6 m

Største bredde  10,9 m

Fasade

Ar k i t e k t :  Mu r G A A r d H u S AS

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra Murgaardhus.

De kontaktes på tlf 70 17 21 10 eller mail til post@murgaardhus.no.  

Du kan også finne din nærmeste Murgaardhus-forhandler på www.murgaardhus.no
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MURGAARDHUS Stavanger

Fasade

Plan underetasje

Plan 1. etasje

Plan loftetasje

Fasade

Fasade

Fasade
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Duo

DUO er et kompakt og innholdsrikt hus med to like boligenheter. Utgang til skjermet  

terrasse fra stue i 2.etasje. 3 soverom, hvorav to med mulighet for dobbeltseng.  

Mulighet for badstu i tilknytning til bad i 1.etasje. Soverommet i 2. etasje kan alternativt 

benyttes til arbeidsrom, TV-stue eller lignende.

2

Bygningsdel Areal 

Bruksareal (pr. enhet) 110,6 m² (BRA)

Bebygd areal (hele huset) 168,8 m² (BYA)

Grunnflate (pr. enhet) 64,6 m²

Største lengde (hele huset) 14,4 m

Største bredde (hele huset) 14,3 m

Hovedfasade mot hage.

Ar k i t e k t :  no r d B o H u S

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra nærmeste  

Nordbohus-forhandler. Finn din nærmeste Nordbohus-forhandler på  

www.nordbohus.no 
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2. etasje

1. etasje
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Link 3

Link ble til ut ifra tanken om å samle en kjerne med våtrom innenfor en sone i huset. Dette 

er økonomisk for oss som skal bygge, og det er praktisk for deg som skal bo. Hovedbadet 

kan blant annet lett “betjenes” fra alle tre soverommene. Stue, kjøkken og spisestue glir 

over i hverandre og blir til en stor og luftig enhet. Link har mye å by på når det gjelder in-

nhold og løsninger. På terrassen i 2.etasje har man en romslig og alltid usjenert uteplass.

2

Bygningsdel Areal 

Bruksareal totalt 150 m² (BRA)

Bebygd areal 139 m² (BYA)

Grunnflate 93 m²

Største lengde 11,4 m

Største bredde 13,7 m

Hovedfasade mot hage.

Ar k i t e k t :  no r d B o H u S, kA r i n re M M e n

Hovedfasade.

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset, får du direkte fra nærmeste  

Nordbohus-forhandler. Finn din nærmeste Nordbohus-forhandler på  

www.nordbohus.no 
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2. etasje

1. etasje

Typehus i Leca      53



Mesterhus Muri

Kombinasjonen av mur og treverk er et materialvalg som gir Mesterhus Muri et moderne 

preg. Den buede arken og de to balkongene understreker dette inntrykket. Huset er tenkt 

lagt slik at den store balkongen vender mot sydvest, mens den lille vender mot sydøst og 

blir en flott frokostplass.

2

Bygningsdel Areal 

2.etg 56 m² (BRA)

1.etg 79 m² (BRA)

Underetasje 65 m² (BRA)

Begygd areal 145 m² 

Bruksareal totalt 200 m² 

Største lengde 16,7 m

Største bredde 15,2 m

Ar k i t e k t :  Gr e t H e Sæ t v e i t

Mer informasjon om dette huset finner du ved å gå inn på www.mesterhus.no.  

Her finner du også navnet på nærmeste Mesterhus-representant, eller du kan  

kontakte Mesterhus Norge på tlf. 23 37 90 50.
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Plan 2. etsje

Plan 1. etasje

Plan U. etasjeFasade 4

Fasade 1

Fasade 3

Fasade 2
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Tyrolerhus

Tyrolerhus med et særpreget og tiltalende eksteriør. Våre hus bygges med en kombinasjon 

 av MUR og TRE. Vi leverer spesialtilpassede løsninger til hver enkelt husbygger, og vi  

legger mye arbeid i å tilpasse huset etter den enkelte kundes ønsker og behov.  

Hovedetasje bygges med en isolert reisverksvegg av tre og deretter en 10 cm Leca  

forblendingsblokk. Der hvor det bygges hus med sokkeletasje, så reises denne vanligvis  

i 30 cm Leca Isoblokk og med Leca Byggeplank som etasjeskille mellom hoved- og  

sokkeletasje. Sammen gir dette gir et varmt og energiøkonomisk hus. For mer informasjon, 

se våre nettsider www.tyrolerhus.no

Bygningsdel Areal 

Toppetasje 57 m² (BRA)

Hovedetasje 131 m² (BRA)

Sokkeletasje, hovedleiligh. 81 m² (BRA)

Sokkeletasje, bileiligh. 42 m² (BRA)

Hovedleilighet 269 m² (BRA)

Bileilighet 42 m² (BRA)

193 m² (BYA)  (utkraget terr. ikke med)

Største lengde 18,6 m

Største bredde 12,0 m

Hovedfasade mot hage.

Ar k i t e k t :  S i v . A r k. MnAL ky r r e Pe d e r S e n o G Ar k. MSA Gu n i L L A JA n S S o n

Priser og tilleggsinformasjon om dette huset får du ved å kontakte Tyrolerhus AS, 

Postboks 101, 3201 Sandefjord. Tlf: 33 48 30 10, faks: 33 48 30 19,  

www.tyrolerhus.no, kundeservice@tyrolerhus.no
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Toppetasje

Sokkeletasje

Hovedetasje
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