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VESLEBU TØMMERHYTTA –  

               med i livet, essensen i livet 



Veslebu bakgård, inngang til terrasse foran  

på høyre side 2 

 VESLEBU  Tømmerhytter  er  individuelle. 
                          Det er virkelig mulig å få det dere vil ha! 

     Fikseralt AS realiserer enestående hytter, man finner ikke maken noen steder.      

             La oss planlegge en helhet, konsentrer dere i de uttallige detaljene.  

       Deres eget Veslebu hytte får dere å smile bredt, både innvendig og utvendig. 



Veslebu  bakgård – spennende bål plass laget 

av naturstein. 3 

           VESLEBU  tømmerhytta  –  en stor mulighet 
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VESLEBU  tømmerhytta  –  en drøm  blitt  til  virkelighet     

UNELMA 
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FIKSERALT AS  sine prinsipper… 
 Vi leverer enestående tømrerhytter  

                                               i den størrelsen og fasongen kunden ønsker. 

 Vi hjelper gjerne med planleggingen og har ideer for kreative detaljer. 

 Vi tar av oss byggetegninger,                                                           

           nødvendige byggetillatelser   

              og annen papirarbeid. 

 

 Pakken inneholder alle materialer  

      fra begynnelsen til ferdigstilling. 

 

 Gjennomføring av alle faser  i  

      byggingen.   

      Etter kundes behov – alt fra brønn 

      til svømmebasseng. 
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FIKSERALT AS  sine prinsipper… 

 Når man tar hensyn til ferdig helhet på tomten ved bestemmelse av hyttens 

beliggenhet, har man mulighet til å plassere f. eks badestamp, sommerkjøkken, 

grill- eller bålplass akkurat der man ønsker å ha det – også seinere.   

DU som ønsker det som alle 

andre har  eller vil ha,  

DU som har et A4 livssyn: 

Ikke plag oss,  ta kontakt 

med andre leverandører! 
 

 Vi gleder oss til å hjelpe til med å 

velge de riktige løsningene blant 

alle de mulighetene som finnes, 

men valget er kun deres. 
 

 Vi tar gjerne ansvaret for 

gjennomføring av prosjektet og for 

at dere får til slutt det dere valgte. 

Det endelig produktet skal være 

deres realiserte drøm. 

 

 Naturligvis tilhører landskapsarbeid 

til pakken (bla. planting av trær, 

blomster) – hvis du velger det. 
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 Trelast er furu, gran eller osp. 

 All trelast kommer fra egen skog. 

 Bredden og tykkelsen av planker og treverk 

som brukes i prosjektet settes i samsvar til 

behovet. Ofte er dette noe helt annet enn 

målene i standart treverk som fås fra butikker. 

 Uten unntak mer massivt; bredere, tykkere.  

FIKSERALT AS  TILBYR  TRELAST 

 På vårt lager, stablet for effektivt 
tørkning finnes det eksepsjonelt brede 
planker og trelast, ferdig for å brukes på 
bygget.  

 Osp ute for terrasse. Osp for badstue. 
Gir langtidig holdbarhet i våte forhold. 

 Brede osp planker for å gi spesial 
inntrykk for din terrasse. Bare prøv å 
finne disse i andre steder. 

 Hos oss venter de på sine endelige 
plasseringssted og bruk. 
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Benytt det dere allerede har:   
Fikseralt kan hente stokker fra deres egen skog for å lage byggematerialer.  

 
 Kanskje eier dere skog?  

           Kanskje din gode nabo, venner                                   

                   eller slektninger har skog.   

      Fortell oss, vi sørger for at stokkene                                                                    

                   blir til trelast for deres bruk. 

 Til og med på en liten skogholt kan  

      vokse flere, akkurat passe store trær, 

      som dere kan benytte dere av på 

      bygge prosjektet.   
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 Vi  søker og lager 

 Ønsker dere materialer  

              fra naturen 

                  eller marmor fra Italia, 

                      finner vi det sikkert!        

  
   Det finnes ingen maskiner  

           som kan trenge unna kvaliteten  

               av egenartet, tradisjonell                                           

                         håndverk. 
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Fra skog - tømmer  - til  deres hytte 
      Når byggeplanene er ferdig, begynner Fikseralt AS ved behov  

      helt fra begynnelsen. Dere har mulighet til å komme til skogen for å velge ut  

      hver eneste tre som skal felles. Stokker som dere selv har valgt ut kan dere  

      seinere se som ferdig produkter som vegg på tømrertytte eller som brede  

      planker foran peisen i stue. Denne muligheten kan være et eventyr for dere. 

      Bli med! 

 

 

 Ta dere en kopp kaffe, sett dere på en stubb  og 

følg med, når  hyttens fremtidige massive 

takbjelkene felles. 

Dere kommer sikkert å huske dagen i skogen, 

sittende på god stolen, nytende varmen fra 

peisen, når blikket streifer over takbjelken, 

som nå ligger der vakker men sterk. 

Velg dere å oppleve de gode og koselige 

øyeblikkene, la oss ta av de tunge og 

kjedelige. 
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Tømmer  på  vei  -  til  huset  deres 

     Størrelse har betydning:  

       

    Sammenlign Fikseralt AS 

            andre leverandører.  

 

    For oss er 20-27 cm 

           normal diameter for  

               en ferdig laftet tømmer. 

        

Meget tykke tømrer, opp til 45 cm  

    hvis det er ønskelig -      

       er mulig ved spesial order,  

           for oss er dette ikke ukjent. 
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  Tømmer  på  vei  til  å  bli  en  del  av  hytten   

Med litt oppfinnsomhet er det 

mulig å bygge en hytte  

midt i et gammelt skog,  

uten ordentlig vei. 

 

 

   Vi finner alltid  

    en løsning til 

    logistiske 

    utfordringer! 



Fikseralt AS eier en traktor, EU-traktor og 

tømmervong. 13 

Å begynne fra begynnelsen… 

   Fikseralt AS  
       kan begynne her! 

 

    Hvis dere vil, kan vi hogge 

    stokkene til ved. 



14 

Tømmene samler seg…  

Slik unngår vi kjedelige skader, 

riper og hull på veggene. 

            Vi frakter og løfter  

        én tømmer om gangen,  

  med varsomhet og nøyaktighet. 
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Ved isende sno eller regnfulle dager , inne i buet varmen luner    

 På tak og golv anbefaler vi bruk av 

      økologisk og pustende isolasjon, 

      som f.eks. finsk ”Ekovilla”, som er  

      laget av returpapir. Dette fås nå 

også som plater.  
       Mer informasjon www.ekovilla.no 

 

  Naturlig isolasjon:  
       Bånd av lin settes  

                mellom tømmene. 

        Doppelt bånd på hjørnene.  

 

    Fikseralt As har brukt produkter  

            som Isolina eller Flax  

 
          (www.isolina.com eller www.honkataloma.fi)  

http://www.isolina.com/
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Fra enkelte tømmer til et hus 

Hjørnene samler og forener                     

tømmene til et hus. 

 

Merk tetthet og forenlighet i hjørnet, som 

blir bare tettere  i løpet av de neste 

månedene på grunn av naturlig 

senking av et tømmerhus. 
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      Tømmene har forenet seg til et nesten ferdig hus  
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Unike hjørner og takskjegg  

 Uansett hvor brede og lange 
takskjeggene er, er hver planke 
hel. Dette gir en gjennomført 
utseende il hytta. 

 

 Hver tømmer skal være  

       en hel  stokk,    

       det finnes ingen skjøtestykker 
 

  Hver tømmer er individuell, både  

       ift utseende og lengde.  

       Sammen former de unike hjørner   

       hvorav hver er forskjellig. 
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Historisk holdbarhet med forlenget levetid 

 Gjennom å bruke denne eldgamle måten å behandle overflater, får furu en 
naturlig, tørrfuru grå, farge.  

                                     Gran får en vakker, naturlig grønn grå farge (bildet). 

 En naturlig og trygg 
måte å ta vare på 
tømmer for 
generasjoner er å 
bruke jernvitrol 
(jernsulfat) som 
fjerner bakterier og 
mygg. 

 

 Seinere kan man f. 
eks bruke tjære på 
utsiden for å 
bevare treverk for 
evigheter. 
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Tak som smelter i naturen 

 Torvtak er en tradisjonell, vakker 

og naturlig valg for Veslebu hytter 

 

 Opplev reel  

    sorgløshet med 

    lang levetid. 



21 

Indre tak paneling kan være kunst 

 Skrulast sages med bark, hvilken fjernes for 

hånd før montering – panel beholder sin 

naturlige, unike former. 

Mulighetene er mange. 

 

En utradisjonell måte for 

innvendig tak er å bruke 

skurlast som panel, som blir 

en levelig blikkfanger. 
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 Taket – i hvilken form vil dere ha det?  

Usymmetrisk tak gir hytta en 

personlig preg. Mulig å 

forme akkurat som dere 

føler at det burde være. 

 

Her er den er den andre siden 

av takoverbygg bredere 

enn den andre. 



Illustrasjon av tak overbygg. Merk at tegning 

ikke er i nøyaktig målestokk 23 

 Tak kan være personlig,  

Alt trenger vel ikke å være firkantig. Her gjennomført 

en, men kun en av mange muligheter. 
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Takskjegg med omhu. 
 Finpussing er viktig – ingenting skal være 

tilfeldig eller halvgjennomført 

 Helhet vokser fra detaljer 

 En horisontal kledning under takskjegg 

gjenspeiler omhyggelig oppsett av hytta 
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Takskjegg –  rammene til huset 

 Takskjegg planker    

                     spesielt brede, 

    i harmoni med 

                     tykke tømmer. 
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Skreddersydde vinduer  

 Vinduer akkurat i den størrelsen som 
dere ønsker. 

 Klar glass eller farget, velg farge, 
intensitet og nyanse, f. eks røyk grå 
eller himmel blå. 

 Farge på vinduskarmer som ønskelig. 

 Med eller uten åpnemulighet, alltid 
tredoppelt glass.  

 Tilverket i Finland, lufteventil øverst på 
karmen og utvendig myggnett som 
standart. 
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Brede og tykke golvplanker 

 En golv og hemsegolv laget 
av brede, tykke planker 
gjenspeiler solide vegger 

 

 Bastant golv, som tåler 
slitasje. 

 

                  Fargenyansen  

         på overflate behandlingen 

     er viktig del av fremtidige trivsel 

                for deg og dine. 
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Verandaen -  
       Osp er en anbefalt materiale,  

             grunnet sin holdbarhet 

 som overstreker andre trematerialer.  

Veranda rekkverk:  

   på dette eksempelet     

      laget av massive                              

          planker . 
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Veslebu –  mer kreative løsninger 
    Kledning rundt vinduene 

      Hvordan vinduene ”rammes inn” gir en       

      mulighet til å finne helt egen design. Å se  

      gjennom gamle fotografier eller å stoppe opp 

      ved et gammelt hus, kan gi dere ideer hvordan 

      hyttevinduene  kan utformes. 
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Plassering og størrelse av vinduer gir muligheter 

Øverste vindu  
 kan åpnes for 

lufting 

 gir lys og utsikt 
på hemsen 

 er samtidig en 
rømningsvei     
fra hemsen 

 med myggnett på 
bildet 

 

       

Nederste vindu: luken er plassert lavt, på innsiden ca 50 cm oppover fra golvet. 

Brukes for å ta inn handleposer, ved – ting og tang. Man unngår å bære alt inn 

via terrassen.  
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Veslebu – Modernisert stabbur dør 

 Sett fra innsiden er 

døren et stort vindu  

      - med lett røykfarget 

glass. 

 

 Ingen har, har vi hørt, noensinne sett 

en sånn dør på hytta. Men mange lurer 

på hvorfor man ikke bygger mer av 

dem! 
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Veslebu –  Hemse 

 Inngangen til hemsen er morsom, lettvint og 
trygg; det er trivelig å smette gjennom rund 
inngang opp til hemsen. 

 

 Hemsen ligger på tre naturlige stokker. Den 
første er på skrå tvers rommet. 

 Hemse rekkverk her er laget av 35cm bred 

planker. Rekkverk kan også lages f. eks av farget 

glass med passende metall stolper.  

 

 Vi har installert også bronse/messing framme 

for trapper. Trappetrinn ble laget av mørk 

bronsefargede sikkerthetsglass –  og hvert trinn 

formet for optimal plass til føttene. 
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   Veslebu - en stor opplevelse 

Naturens ro 

Bort fra alt 

Trygg sted å bo 

Gir livets salt. 

 

Min Veslebu. 
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Takk  for  interessen! 
Veslebu tømmerhytter,                           
anneks, badstuer eller  lysthus av 

 

 

 

Drammensveien 160,0277 Oslo 

Org.nr 995 262 649 MVA 

post@fikseraltas.no 

tlf: 92037137 

 

Timo og Päivi Tupala 
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