Om oss
Som kunde skal det gi deg trygghet å velge
en hytteleverandør med lokal kunnskap.
Norefjellhytta Jellum Byggservice AS kan
veilede deg fram til en hytte som passer dine
behov og på din tomt – vi er her for deg som
ønsker en hytte som skal fylles med gode
opplevelser for liten og stor.

Anerkjent hytteleverandør
Gjennom årenes løp, har Norefjellhytta Jellum Byggservice
AS utviklet seg til å bli en av Eggedal og Norefjells mest
anerkjente hytteleverandører. Vi har mer enn 30 års
erfaring, og kan se tilbake på mer enn 300 oppsatte hytter,
tilbygg og rehabilitering av hytter i nærområdet.

Kvalitet i alle ledd
Vi er kjent for solid kvalitet, stor byggkompetanse og
fleksible løsninger, med arkitekttegnede hytter som spiller
på lag med naturen. Norefjellhytta Jellum Byggservice AS
er blitt et kjent varemerke i distriktet. Stort sett alle hyttene
produseres i ferdige elementer i egen fabrikk i Eggedal.
Med egne ansatte samt vårt nettverk av lokale under
entreprenører, leverer vi komplette løsninger. Vi bygger alt
fra store, eksklsive hytter til enkle og gode familiehytter.
Uansett hva du velger, har alle hyttene gjennomgående
god standard og kvalitet, både håndverksmessig og når
det gjelder valg av materialer og holdbare løsninger.
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Moderne hytter
Vi har et godt utvalg av hytter i en mer
moderne stil. Disse hyttene har gjerne 
renere linjer og store vinduer. 
Funksjonalitet og tett samspill med naturen og lyset,
samt bevaring av den lune opplevelsen, har vært
viktig i utviklingen av disse hyttemodellene.

Tradisjonelle hytter
Materialene og navnene på våre tradisjonelle
hyttemodeller bærer preg av både tradisjon og eventyr.
Vi har et stort utvalg av hyttemodeller bygget i bindingsverk
og stav/laft som kan gi deg inspirasjon til dine hyttevalg.

Foto: Pål Harald Uthus

Tilbygg og rehabilitering
Norefjellhytta opplever at mange hytteeiere sitter med et
ønske om å oppgradere hytta, som kanskje ble bygget på
1960- eller 1970-tallet. Mange vet ikke helt hvordan de skal
starte denne prosessen.
Det hele virker litt komplisert, både med hensyn til regelverk og kommuner,
og hvilke tekniske løsninger som er mulig å gjennomføre. Norefjellhytta kan
i samarbeid med lokale partnere ta seg av hele prosessen, fra start til mål
(også utslippstillatelser der det er mulig).
I tilfeller der riving og nybygg er aktuelt, kan vi tilby ferdige byggesett.
Norefjellhytta har egen elementproduksjon i Eggedal. Vi kan, om ønskelig,
komme på en uforbindende befaring sammen med deg. Vi samarbeider 
med Vårdal arkitekter.
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Eggedalsfjellene og Norefjell
Fjellene i Eggedal og i Norefjell er store, rolige
og fantastisk vakre! Hit kommer du for å nyte
naturen, stillheten, det ekte og naturlige –
sommer som vinter. Det ligger kun 2 timer 
fra Oslo.
Her kan du blant annet oppleve mange populære turmål
som Høgevarde (1459 moh.), Ranten (1419 moh.), Gråfjell
(1466 moh.), Drotningsgutunatten (1233 moh.), Haglebu
natten (1278 moh.), Madonna-statuen på Bjørenskortnat
ten.

Fjellet
her kan også by på mange hundre kilometer med
skiløyper, tre alpinsentre, sykkelstier, stier, fiske, jakt, padl
emuligheter, hundekjøring, kiting og bærplukking. Er du
heldig kan du også støte på villreinstammen som holder
til i fjellet hele sommerhalvåret. Viddene og fjellene ligger
innbydende foran deg, rett utenfor hyttedrømmen din!
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Ikke bare et trykkeri...
vi driver også med digitaltrykk, foliering,
skilt og mye mer. Tenk miljø, trykk lokalt!

Tlf. 32 08 47 00 - www.hallingdaltrykk.no

DUSJ, STEAM & BADSTUE I ETT

-badstuløsninger fra 1,3 m2
Hjørneløsningen på bildet bruker bare 1,6m2
IMPRESSION TWIN gir deg dusj, steam og badstu i ett, på kun 2,1 m2

p o s t k a s s e @ t y l o.n o
w w w.t y l o.n o

Alt av elektroinstallasjoner

Romec Elektro as

Hoffleverandør
av kjøkken
& møbler til
Norefjellhytta

www.romec-elektro.no
E-post: post@romec-elektro.no
Tlf. Bjørn: 957 22 367 • Tlf. Henning: 480 38 020

Rosteinvegen 6, 2870 Dokka
Tlf. 61 11 29 30
post@kistefosmobler.no
www.kistefosmobler.no

Fiberon vedlikeholdsfrie
terrassebord for mer hyttekos

Vogellund 31
1394 Nesbru
Tlf. 67 13 70 30
interplywood.no

Vi i Gilje er fleksible på det
meste, bortsett fra kvaliteten.

gilje.no

Totalleverandør av VVS-tjenester og produkter
www.strandteksle.no | Trygve Strand: 948 67 005,
trygve@strandteksle.no | Bjørn Teksle: 948 67 005,
bjorn@strandteksle.no | Molund, 3358 Nedre Eggedal

Tlf. 909 26 725
post@norefjellhytta.no
Norefjellhytta Jellum Byggservice AS

www.norefjellhytta.no
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