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ROM FOR OPPLEVELSER



E kjenne lokt tå gras kring alle haua,
å sola skin, å bjøllåin kling så kløkt.
Å tjønninn legg så blank der e ska laua
me berg ekreng, der e kainn sol me trøkt.



Utestua er et sted for å åpne sansene, for å nyte naturen, 
for gode minner gjennom hele året. Den passer over alt, 
og har et mangfoldig bruk. Koselig, varm og intim på kalde 
vinterkvelder, åpen og luftig om sommeren. Utestua er 
rammen for de gode samtalene, den flotte utsikten, den 
stille kvelden foran peisen.

Formen er inspirert av naturen, en komposisjon i tre som 
knekker og føyer seg, som origami. Utestua er unik, og 
byggenes omriss varierer etter perspektivet. Utestua passer 
lett inn i varierende situasjoner og tilføyer området nye 
kvaliteter. Åpne opp mot utsikten. Skjerme mot naboen. 
Skrå ned mot huset. Slumre på benken i ettermiddagssolen.

Utestua er mer enn et bygg, den er også et 
møbel, en skulptur.

Å finne den rette modellen som passer til ditt steds unike 
karakter og ditt unike behov er viktig. Derfor bistår våre 
arkitekter deg med å vurdere tomt, plassering og orientering.



Historien Utestua ble unnfanget da En Til En Arkitekter i 
2013 skulle tegne om et Hønsehus for TV2 serien Tid For 
Hjem. Ideen kom etter lang tids idetørke, mens Morten satt 
og brettet på et ark….! Hva med en trekantet flate, foldet
på en slik måte at den knekker opp fra bakken, fra å være en 
benk til å bli et tak? Trekantformen er fleksibel: Åpning på 
langsiden, passer i hjørnet på tomten, lett å innrede, 
skulpturell i formen. Bygget i tre slik at den gråner inn i 
terrenget.

«Hønsehuset» er den mest sette Tid For 
Hjem episoden noen sinne.

Dette dannet utgangspunktet for Utestua: En modulserie i 
varierende størrelser med følgende rammer: Fleksibel, unik
design, miljøvennlig, tilpasset, vedlikeholdsfritt tre, høy 
kvalitet.

Bak Utestua står to solide bedrifter innenfor design og 
bygging, lokalisert i Bergen. En Til En Arkitekter er ansvarlig
for design og kunderådgivning. Byggmester Markhus er 
ansvarlig for produksjon, bygging og montering. De er 
spesialister på modul- og elementbygg i tre. Sammen har vi 
over mange år jobbet med utviklingen av Utestua, og leverer
nå et produkt med kompromissløs form og solid håndverk.



Utestua leverer direkte fra egen produksjon i Norge, uten 
fordyrende mellomledd. Normal leveringstid er 8 - 12 uker 
fra bestilling. Utestua leveres enten som byggesett for 
selvbygging, eller ferdig bygget.

Utestua er laget av norsk malmfuru, som er kjerneveden i 
den beste norske furu. Den har hatt sein og tett vekst. 
Kledningen får en vakker grå overflate med lite vedlikehold 
og lang levetid, ettersom treet er mettet av harpiks. Malm-
furu har derfor lange tradisjoner i Norge. Kledningen 
monteres med syrefaste skruer.

Utestua er isolert med Glava isolasjon i vegger, gulv og tak, 
og oppleves derfor lun og tørr hele året. Utestua kan leveres 
med Jøtul F 137, deres mest kompakte ovn, med 
gjennomgående gode kvaliteter.

Alle benkeputer er sydd med utvalgte tekstiler av kvalitetsull 
fra Gudbrandsdalen Ull, en prisvinnende produsent av
møbeltekstiler.

Dører, vinduer og skyvedører er fra Utedesign, som leverer 
solide og velprøvde produkter tilpasset norske værforhold.
Det kan velges mellom isolerte og uisolerte dører. Taket er 
tekket med Protan undertak og malmfuru tretak. Belysning
er fra det belgiske anerkjente byrået Modular Lighting, som 
er av ypperste design og kvalitet.
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DIMENSJONER:
Bredde: 7,7 m, Lengde: 9,2 m
Hypotenus: 11,265 m, Høyde: 3,454 m
Innvendig Areal: 25,5 kvm

Den største modellen på 25 kvm med vask og 
benk for matlaging utendørs. Inviter til stor hagefest 
uansett vær. Velg mellom 2 ulike foldedører for 
ekstra isolasjon eller maks utsikt. Den skrå 
takflaten gir et karakteristisk preg og blir en flott 
solbenk på varme dager. Trekantformen gjør at den 
passer ypperlig i hjørnet av tomten. 
Leveres som Precut.

Vi leverer alle utestuene med utvendig kledning og 
innvendig gulv av ubehandlet malmfuru. Malmfuru 
er kjerneved av furu og tåler mye slitasje. Den kan 
stå ubehandlet i vær og vind og får en fin gråfarge 
etter noen måneder.
 
Utvendig kledning og tak: Ubehandlet Malmfuru.
Vegger innside: Furu. Himling: Furu. Gulv: 
Ubehandlet Malmfuru. Benker: Furu. Isolasjon: 
Bygget er isolert med min. 50mm isolasjon i gulv 
og tak, 100mm i vegger.

PLAN

SNITT

Pris: Fra 359.000 kr
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DIMENSJONER:
Bredde: 5 m, Lengde: 6,49 m
Høyde: 3,2 m Innvendig Areal: 16,8 kvm

Den nest største modellen på 17 kvm er en god 
løsning for deg som har en tomt med litt ekstra 
plass og ønsker å kunne invitere naboen eller 
venner til å nyte lange sommerkvelder sammen. 
Åpne opp i full bredde for å nyte solen, eller lukk 
igjen slik at varmen fra peisen kan bre seg mens 
snøen daler utenfor. Ønsker du å kunne lukke den 
store inngangen med glass, bestiller du i tillegg en 
av to ulike foldedører for ekstra isolasjon eller maks 
utsikt. Leveres som byggesett ferdig pakket på 
trailer, tilrettelagt for en enkel montering enten 
av deg eller tømrer.

Vi leverer alle utestuene med utvendig kledning og 
innvendig gulv av ubehandlet malmfuru. Malmfuru 
er kjerneved av furu og tåler mye slitasje. Den kan 
stå ubehandlet i vær og vind og får en fin gråfarge 
etter noen måneder.
 
Utvendig kledning og tak: Ubehandlet Malmfuru. 
Vegger innside: Furu Himling: Furu. Gulv: 
Ubehandlet Malmfuru. Benker: Furu. Isolasjon: 
Bygget er isolert med min.50mm isolasjon i gulv 
og tak, 100mm i vegger.

PLAN

SNITT

Pris: Fra 239.000 kr
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DIMENSJONER:
Bredde: 2,5 m, Lengde: 7,2 m, 
Høyde gesims: 2,85m Møne: 3,0m
Innvendig gulv flate: 10,2 kvm

Den minste modellen på 10 kvm får plass i de fleste 
hager. Ta med deg en god bok og et ullpledd og 
vær alene en høstkveld i et møte med deg selv og 
naturen. Intim og koselig for deg og din kjære en 
stille høstkveld, men likevel stor nok til hele familien 
rundt bordet for sommerens grillselskap. Den skrå 
takflaten gir et karakteristisk preg og blir en flott 
solbenk på varme dager. Kan leveres enten som 
byggesett eller ferdig bygget og heist på plass, klar 
til bruk. Vinduet er en del av leveransen. Ønsker 
du å kunne lukke den store inngangen med glass, 
bestiller du med en skyvedør. Ønsker du vindtett 
glassdør, bestiller du heller en foldedør. Kan også 
leveres med vedovn.

PLAN

SNITT

Vi leverer alle utestuene med utvendig kledning og innvendig gulv av 
ubehandlet malmfuru. Malmfuru er kjerneved av furu og tåler mye 
slitasje. Den kan stå ubehandlet i vær og vind og får en fin gråfarge 
etter noen måneder.

Utvendig kledning og tak: Ubehandlet Malmfuru. Vegger innside: Furu. 
Himling: Furu. Gulv: Ubehandlet Malmfuru. Benker: Furu. Isolasjon: 
Bygget er isolert med min. 50mm isolasjon i gulv og tak, 100mm i vegger.

Pris: Fra 189.000 kr
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PLAN

SNITT

DIMENSJONER:
Bredde: 2,5 m, Lengde: 3 m 
Høyde: 2,85 m, Innvendig Areal: 4,4 kvm

Badstu - den deilige belønningen etter en lang skitur 
eller dagens slitsomme arbeidsøkt. Nyt følelsen av 
å være ute i naturen mens du tar et velfortjent 
pusterom i en vedfyrt badstue. Eller bruk stuen 
som et stille rom - Slå opp benkene og finn frem 
godboken i hengestolen. Leveres ferdig bygget.

Vi leverer badstua med utvendig kledning av 
ubehandlet malmfuru. Malmfuru er kjerneved av 
furu og tåler mye slitasje. Den kan stå ubehandlet i 
vær og vind og får en fin gråfarge etter noen 
måneder.
 
Utvending kledning og tak: Ubehandlet Malmfuru.
Vegger innside: Osp. Himling: Osp. Gulv: Furu. 
Benker: Osp. Isolasjon: Gulv: 100mm. Tak: 150mm. 
Vegger: 50mm

Pris: Fra 209.000 kr
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Se mer på www.utestua.no

KONTAKT:
Henrik Sivertsen
Daglig leder

Tlf: 936 69 638
E-post: post@utestua.no

TILLEGGSVALG:

Innvendig Overflate:

Puter:

Jøtul Ovn:

Lavt Bord:

Skyvedør:

Foldedør:

Elektropakke:

Øvre Korskirkesmauet 2b,
5018 Bergen

Utestua 25 - Askøy

Utestua 10 - Bergen



www.utestua .no


