
Tømmerhus 
og hytter

Kvalitets hus og hytter for din helse 
og velvære. Bygget i arktisk furu,

for å vare i generasjoner 
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Holdbarhet, helse og design er nøkkelord for Kontio når vi skaper frem-
tidens hjem. Vi vet at den moderne husbyggeren investerer i mer enn 
et hus. Vi tilbringer 90% av tiden vår hjemme og da er et godt inneklima 
som ikke går på bekostning av design essensielt. Tømmeret produseres 
av saktevoksende furu fra nord Finland og er markedets fremste ma-
teriale når det kommer til å skape et god inneklima. Når våre kunder 
velger et Kontio hus kan de kjenne seg trygge på at de investerer i sin 
egen og familens helse.

Interiøret tilpasser vi etter dine ønsker og smak. Vi tilbyr flere ulike stiler 
fra moderne til klassisk. Uansett hvilken stil du velger går det ikke utover 
kvalitet og holdbarhet. Se hvilken stil som passer deg! 

Kirsi Isomursu
Export manager  

Holdbarhet, 
helse og design
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SMART LOG

Vår Kontio Smart Log åpner 
opp muligheter for en helt 
ny type arkitektur i tømmer. 
Smart Log setter seg ikke 
som vanlige tømmerstok-
ker, dette åpner opp for mer 
moderne og minimalistisk 
stil og løsninger, men med 
de samme gode kvalitetene 
som tømmer har.

SAKTEVOKSENDE FURU

I våre tømmerstokker bruker vi furu av høy kvalitet med en 
høy andel kjerneved. Hver tømmerstokk lamineres og vi 
setter kjerneveden ut, dermed forbedrer vi ytterligere hold-
barheten på våre stokker. 

SUNT INNEKLIMA

Vi tilbringer opptil 90% av tiden vår innendørs. En studie i 
Finland viser at mennesker som bor i tømmerhus vurderer 
luftkvaliteten som bedre enn mennesker som bor i hus av 
reisverk og mur. Tenk hvor godt du sover etter en dag ute i 
skogen, i Kontios tømmerhus har du skogen med deg inn 
på soverommet.

GODT FOR HJERTET

Flere studier har visst at hus som bygges i massivt tre har en 
positiv effekt på helsa. I en studie fra Østerrike undersøkte 
de hvordan ulike byggematerialer påvirket elevenes puls. 
Resultatet visste at klasserom med vegger i massivt tømmer 
senket både pulsen og stressnivået.

FORNYBART BYGGEMATERIALE

Tre er et fornybart byggemateriale og det mest økologiske 
byggematerialet som finnes. Tre binder CO

2
 og avgir oksy-

gen, det vil med andre ord si at når du bygger Kontio tøm-
merhus så lagres karbondioksid i konstruksjonen for mange 
generasjoner fremover.

ARKTISK FURU

Kontio Arctic Pine vokser i Nord-Finland, langt unna byer og 
industriområder og er over 80 år gamle. For hvert tre som 
hogges ned plantes det et nytt. Dette gjør at produksjonen 
gir et positivt CO

2
 regnskap, totalt sett.

TØMMERET SKAPER KONTAKT MED NATUREN

Når vi er nær naturen øker energinivået vårt samtidig som 
stress reduseres. I Kontios tømmerhus får du naturen med 
deg inn i form av natur materialer.

Et sunt valg 
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Hyttedrømmen
på fjellet 
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Turid og Øyvind ønsket å 
bygge tømmerhytte på fjellet. 
Turid er arkitekt og hadde 
allerede tegningene klar for 
hytta før hun kom i kontakt 
med Kontio. Tomten ligger i 
Gåsbu utenfor Hamar, som 
har et fantastisk naturområ-
de med skiløyper på vinteren 
og tur og sykkelløyper på 
sommeren.

”Vi likte Kontio på grunn av 
deres moderne stil og løsnin-
ger på prosjektet. Valget falt 
på Kontio som kunne tilby 
nøkkelferdig hytte, med en 
kontakt person gjennom 
hele prosessen. Vi følte at vår 
kontakt hos Kontio ivaretok 
våre interesser gjennom hele 
prosjektet.”
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Hytta er arealeffektiv på sine 70 m2 med gode muligheter til å sove 
godt. Samtidig som det er et trivelig oppholdsrom med utgang direkte 
ut til en stor overbygd terrasse med jaquzzi, denne brukes flittig både 
sommer og vinter. 
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Store vindu både i stue og på 
soverom skaper en lys atmos-
fære som gjør at skillet mel-
lom inne og ute viskes bort. 
Paret har en lys skandina-
visk stil med delikate farger 
og sorte vindu som strammer 
opp uttrykket. De flotte bil-
dene på veggen er det Turid 
selv som har malt. 
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Naturen
inn i stua 

Maria Mossberg og hennes familie ønsket seg en hytte i Värmland 
omkranset av natur. Valget ble et tømmerhus med fantastisk utsikt 

over skog og fjell i retning mot den norske grensen. 

Foto: Pär Olofsson Stylist: Fanny Hamlin 
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”Jeg har mine røtter i den 
nordre delen av Värmland 
og drømte om en hytte i min 
hjembygd i kontrast til den 
hektiske hverdagen i Stock-
holm. Vi er en aktiv familie 
som tilbringer mye av tiden 
i skog og mark. Hytten fra 
Kontio smelter perfekt inn i 
landskapet og de fikk naturen 
med inn i hytta.”

”Balansen mellom det mo-
derne og det klassiske var 
det som appellerte meg med 
Kontio tømmerhytte. Tøm-
mer er et tradisjonelt og 
holdbart materiale, mens 
arkitekturen føles innovativ 
og moderne.”
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Maria 43 år,
Joakim 52 år,
Eller 12 år
og Oliver 15 år 

ARBEID

Maria jobber med kommunikasjon 

og Joakim jobber innen medisin

INTERESSER

Nye oppdagelser og friluftsliv; alt 

fra fjell til skog til hav, jakt, bøker og 

god mat

HUSET

Glass House 100, 3 soverom og 

badstue fordelt på 100 m2. 

Vi setter pris på inneklimaet i 
vår hytte. Vi merker at det er 
bygget i naturmaterialer og 
tømmeret gjør at huset puster. 
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Vårt kreative team ble inspirert til å utvikle
vår Glass House kollesjon etter å ha sett

The Glass House av Philip Johnson i USA. 

Glass 
House

Se alle våre modeller på 
vår hjemmeside kontio.no 

Prisene er inkludert mva og transport
med leveranse i 2022/2023
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Vår nyeste modell Polar Sky kan bygges både 

som hytte og hus. Her har vi kombinert enkle 

materialer som massivt tre og glass for å skape 

løsninger som både er vakker, romslig og funk-

sjonell

Se alle våre modeller på 
vår hjemmeside kontio.no 
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Prisene er inkludert mva og transport
med leveranse i 2022/2023
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Vår Villa Glass House kolleksjon er inspirert av 

klassisk byggestil med sprosser på vindu og sal-

tak som gjør muligheten for loft over deler av 

hytten. 

Se alle våre modeller på 
vår hjemmeside kontio.no 
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Glass House Classic 100
fra kr 1 490 000,-

Prisene er inkludert mva og transport
med leveranse i 2022/2023
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Klassisk møter moderne. Med vår Levi kolleksjon 

får du den klassiske følelsen men med store vin-

du i stue slik at du kommer nærmere naturen og 

praktisk loft med plass til ekstra gjester.

Se alle våre modeller på 
vår hjemmeside kontio.no 
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fra kr 1 349 000,-

Prisene er inkludert mva og transport
med leveranse i 2022/2023
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Når du bygger et Kontio hus eller hytte, bygger du for mange 

generasjoner fremover. Med vår bærekraftige produksjon er det 

et miljøvennlig valg, og du får et unikt inneklima med naturlige 

materialer. Vi ser et økende fokus på å bygge både hytter og 

eneboliger i miljøvennlig tømmer, og med vår Smart Log skaper 

det mulighet for mer moderne og listefrie løsninger.

Kontio er verdens største tømmerhusprodusent, og i løpet av 

de siste 50 årene har vi levert mer enn 50 000 tømmerhus. Vi 

er opptatt av å levere høy kvalitet i alle ledd, og vi kan hjelpe 

deg med alt fra byggesøknad, material- og fargevalg, grunn-

arbeid, oppføring av bygg, og koordinering av alle fag frem til 

et nøkkelferdig prosjekt. Alle våre modeller kan tilpasses etter 

dine ønsker og behov.

Vi hjelper deg på veien til din hus eller hyttedrøm enten du øn-

sker byggesett eller nøkkelferdig bygg. 

Henriette Saxi 
Salgssjef Norge 

Ditt
Kontio hjem
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