
Fremtidens laft er 
energibesparende

Fullisolert – Norsk kvalitetstømmer



Bygge uten isolasjon?
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Selvfølgelig ikke!

Isolaft® byggesystem består av fullisolerte laftestokker der utseende og dimensjoner er 
dypt forankret i norske tradisjoner. Inngående studier av tradisjonelle lafteteknikker 
har vært svært viktig i utviklingen av byggesystemet. 

Alle overflater er av heltre furu og har en kjerne av isolerende materiale. Disse monteres sammen 
med selvlåsende lafteknuter. I det ferdige bygget er  alle overflater i heltre, konstruksjonen er stabil 
og isolasjonsevnen tilfredsstiller de strengeste kravene i byggforskriftene. 

Isolaft® som byggemateriale i laftede bygg gir bedre varmeisolering og fjerner samtidig noen av de 
mest kjente svakhetene ved tradisjonell laft, som krymp og bevegelse i det ferdige bygget.

UnIkt
Isolaft® er markedets eneste 
fullisolerte laftesystem. 

EnErgIvEnnlIg
Isolaft® er tre-fire ganger mer energi-
vennlig enn tradisjonell laft. 
Se www.isolaft.no for dokumentasjon

EnkEl og raSk montErIng
Lafteteknikken er modul- og komponent-
basert og hele byggverket reises på få dager. 

StaBIl og tEtt
Problemer med setningsskader og 
krymp er garantert fraværende. 

SkjUltE InStallaSjonEr
Unike muligheter for å skjule tekniske 
installasjoner i laftestokkene. 

garantErt norSk tømmEr
Isolaft®  produseres utelukkende med norsk 
furu fra Hallingsag AS. 
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På de følgende sidene finner du et lite knippe hyttemodeller som allerede er prosjektert og/

eller bygd i Isolaft®. Dette er grunnmodeller til inspirasjon. ønsker du å endre på størrelse, 

romløsning, eller komme med helt egne tegninger, er det ikke noe problem. omtale av flere 

modeller finner du til enhver tid på www.isolaft.no
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FJELL  En rustikk oppstuggu, er ofte førstevalget når den romslige familiehytten skal 
bygges på fjellet. Med fire soverom, to bad og romslige stue og loftstue, er dette en unik fjell-
hytte med muligheter for tilpasninger. 

grEvLing  En arealeffektiv og praktisk fjellhytte. Denne er overraskende innholdsrik 
i forhold til størrelsen, med plass familien og besøkende. Her inngår blant annet 3 soverom og 
skibod. 

Lengde 14,2 m
Bredde 7,5 m
BYA 173,7 m2

BRA 149,1 m2

Lengde 13,9 m
Bredde 11,2 m
BYA 108,0 m2

BRA 90,0 m2
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skJåk  Stue og kjøkken i åpen løsning med høyreist skråtak opptar halve hytta, med 
åpning mot indre gang er det enkelt å varme opp hytta. Tilgang til sportsbod fra vindfanget. 
En stor hems gir ekstra lagringsplass. Design: VestlandsHus AS

bJorLi  En utrolig innholdsrik løsning, tatt grunnflaten i betraktning. Uteplassen 
 ligger lunt. Stue og kjøkken er ett rom, men likevel atskilt. Det er praktisk når man er mange 
og ikke vil gjøre det samme hele tiden. Design: VestlandsHus AS

Lengde 13,2 m
Bredde 8,1 m
BYA 115 m2

BRA 85,1 m2

Lengde 16,7 m
Bredde 10,2 m
BYA 124,3 m2

BRA 100,6 m2
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tJømE  I denne moderne hytta lar vi lyset spille hovedrollen. Oppholdsrommet og 
soverommene  ligger i hver sin fl øy, adskilt av en luftig hall med glass-skyvedører i hver ende.  
Design: VestlandsHus AS

Lengde 16,6 m
Bredde 13,8 m
BYA 151,7 m2

BRA 100,3 m2

storFJord  Denne hytten har en tradisjonell hovedform, men store moderne 
vindus- og glassdørløsninger gjør dette til en lys luftig hytte. Romslig hems med takhøyde gjør 
den anvendelig som oppholdsrom og soveareal. 

Lengde 16,75 m
Bredde 7,45 m
BYA 133,3 m2

BRA 107,8 m2
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FJord  En hytte med pulttak og store vindusflater, som gir mye lys i hele hytta. Den 
romslige hemsen, med galleri ned til oppholdsrommet, gjør dette til en spennende familie-
hytte for et aktivt liv ved sjøen eller på fjellet.  

Lengde 12,8 m
Bredde 6,7 m
BYA 82,5 m2

BRA 69,6 m2

UtsiktEn  Stor og spenstig familiehytte, i tradisjonell oppstue-form, men med 
 vindus- og dørløsninger som sørger for luft, lys og utsikt. God plass og fleksibilitet i konstruk-
sjonen for tilpassing av rominndeling. 

Lengde 17,6 m
Bredde 12,4 m
BYA 146 m2

BRA 131 m2
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norske råvarer,  
fagkunnskap og personlig service

Isolaft® bruker kun norsk furu og andre råvarer fra norske underleverandører. alle komponentene 

i vårt byggesystem monteres sammen i vår automatiserte produksjonslinje i Eidsvika i Haram 

utenfor Ålesund. En datastyrt robotlinje sørger for millimeterpresisjon, regelmessighet og raske 

leveranser i henhold til bestilling. Dette gir en tømmerkonstruksjon av ypperste kvalitet og et 

eksklusivt uttrykk.

 
Isolaft® kjennetegnes ved rask byggetid. Laftekassa til en hytte på 70m² kan du regne med står ferdig 
på en dag. Et tilsvarende ferdigstillelsenivå for et reisverkbygg, vil gjerne ta tre uker.
 
Enten det gjelder hytte, enebolig, anneks, naust, hotell eller varmestue, er du garantert rask 
tilbakemelding på prisforespørsler og tett oppfølging fra oss og vårt forhandlernettverk fra idé, via 
tegneprosess og produksjon, til ferdigstillelse.
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www.isolaft.no

Isolaft AS  |  Eidsvika  |  NO-6264 Tennfjord
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facebook.com/ISOLAFT 

twitter.com/ISOLAFT
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