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Kviknehytta AS garanterer kvalitet og detaljer fra gammel 
lokal byggeskikk der våre dyktige håndtverkere utøver sin 
fagkunnskap basert på gammel håndverksteknikk og kunnskap 
overført fra far til sønn gjennom flere generasjoner.

Våre hytter håndlaftes etter gammel solid byggeskikk, der vi 
får med byggetradisjoner fra langt tilbake i historien. Hyttene 
preges av  en atmosfære med kjærlighet og sjel.

Du kan starte utgangspunktet i en av våre sju grunnmodeller og 
lage din egen hytte ut fra egne ønsker, krav og spesielle behov. 
Du kan også komme med din egen tegning. Husk at ei god 
hytte er en investering for flere generasjoner. 
Ei god hytte må være solid, praktisk, trygg og tilrettelagt for 
flere behov og livsfaser.

Særegent for Kviknehytta er den utvendige omrammingen av 
dører og vinduer med detaljer fra gammel lokal byggeskikk.

Kviknehytta AS kan gjennom vår samarbeidspartner og 
mot betaling være behjepelige med å skaffe en fotorealistisk 
presentasjon. Dette vil si at vi tar et digitalt bilde av hyttetomten 
og plasserer valgt hyttemodell inn i tomtebildet. Dette gir et 
godt inntrykk av hvordan den aktuelle hytten vil se ut på din 
hyttetomt.
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• Modell Orkla •

BRA 108,5 m2 • BYA 99,2 m2 
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• Modell Driva •

BRA 82,3 m2 • BYA 144,8 m2  + Hems
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• Modell Folla •

BRA 76,9 m2 • BYA 105,6 m2  + Hems
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• Modell Ya •

BRA 68,6 m2 • BYA 79,4 m2  + Hems
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• Modell Russu •

BRA 51,9 m2 • BYA 67,35 m2  + Hems
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• Modell Gryta •

BRA 46,8 m2 • BYA 53,5 m2  + Hems
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• Modell Sverja •

BRA 54,1 m2 • BYA 58,9 m2 
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• Modell Garasje Inna •

BRA 23,8 m2 • BYA 35 m2 
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• Modell Anneks Nåva •

• Modell Anneks Tunna •

BRA 21,8 m2 • BYA 29,2 m2

BRA 10,4 m2 • BYA 15,9 m2 
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Spesialtilpassede 
hytteløsninger
Helt siden vi ble etablert i 1994 har vi basert vår produksjon på å 
skreddersy løsninger i henhold til den enkelte kundes ønsker og behov. 
Siden laftehytter i stor grad er håndverksarbeid er spesialtilpassninger 
i utgangspunktet ikke særlig dyrere enn standardløsningene, men 
ekstrakostnad i forbindelse med tegninger må påberegnes. Vårt standard 
sortiment er ofte blitt benyttet som et utgangspunkt eller startsted på 
veien til den endelige løsningen, men det er heller ikke noe problem 
forutsatt at tekniske løsninger er gjennomførbare, å få et pristilbud og få 
produsert et bygg i henhold til egne tegninger.

Kviknehytta AS kan være behjelpelig med å tegne din spesialtilpassede 
hytte, dette gjør vi eksternt og vil ta betalt for, men ved bestilling av bygg 
hos oss vil dette bli fratrukket på siste faktura.

Vi har store lokaler og dyktige håndtverkere. Kom til oss med 
utfordringen så skal vi se om vi kan hjelpe deg med å få realisert 
hyttedrømmen.

Velg oss dersom du ønsker: 

• Trygghet og tilgang på spisskompetanse, personlig service og opplevelsen av  
 å være en prioritert kunde.

Kviknehytta AS har pr i dag 7 ansatte. Vi har sentral godkjenning. 
Dette sammen med allsidig kompetanse gjør at vi kan påta oss en rekke 
forskjellige oppdrag, som blant annet:

• Leveranser av bygg i håndlaftet utførelse (hus, hytter, anneks, stabbur,   
 gapahuk o.l)

• Det samme sortimentet kan også leveres i stavlaft utførelse.

• Benker, bord, blomsterkasser o.l i grov tømmer utførelse.

• Generelle snekkeroppdrag

• Grunnarbeid

• Flislegging

• Nøkkelferdig leveranse.
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Hyttetomter
Kviknehytta AS samarbeider med fl ere grunneiere i vårt nærmiljø og vi kan 
formidle hyttetomter i Kvikne, eller selge en nøkkelferdig løsning hos en av 
våre samarbeidspartnere.

Kvikne er en langstrakt bygd som ligger på nordsiden  av vannskillet mellom 
Østerdalen og Trøndelag. Kvikne er snøsikkert og byr på rike muligheter for 
friluftsaktiviteter i alle årstider. I bygda fi nnes mer enn 70 fi skevann samt 
fi skerike elver. På østsiden av dalføret ligger Forelhogna og på vestsiden fi nner 
vi Knutshø, begge områder velkjente for sine villreinstammer.

Ønskes ytterligere informasjon om bygda og dens aktiviteter sjekk bygdas 
egen infokanal www.kvikne.no

Røstvanglia hyttefelt
Ligger i et stille og fredelig, men sentralt område på Stubsjøens vestside. 
Feltet består av totalt 28 fullstandard tomter. Det vil være hytter klare for salg 
våren 2008. For ytterligere informasjon om feltet se www.rostvanglia.no

Moenfeltet hyttefelt
Hyttefelt med 18 tomter, ligger med storslått utsikt i alle himmelretninger. 
Et ypperlig utgangspunkt for jakt, fi ske og friluftsliv. Ved innkjøring til feltet 
ved Solvang grendehus står en informasjonstavle med ytterligere informasjon 
om feltet. 

Helgesgård hyttefelt
Sentralt, men allikevel adskilt beliggende hyttefelt på Yset. Feltet består av 
totalt 13 fullstandard hyttetomter. Feltet er sentralt i forhold til de fl este av 
bygdas fasiliteter.

• Alvdal
Savalen •

• Tynset
Oppdal • • Kvikne

• Trondheim

Oslo •



Kviknehytta AS
Litjvadmoen

2512 Kvikne

Tlf.: 62 48 43 10

Faks: 62 48 43 11

e-post: post@kviknehytta.no

Kontaktpersoner:

Per Arve Bjørsagård tlf.: 473 51 541

Gjermund Rønning tlf.: 906 65 896

www.kviknehytta.no
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Ta kontakt for mer informasjon 
og en hyggelig hytteprat.


