


Det er visse kvaliteter som vi ser etter når vi skal 

kjøpe hytte, som for eksempel hyttetomtens beliggenhet, 

solforholdene, avstanden til naboen, mulighetene for 

langrenn, alpint og fotturer, materialvalgene og arkitekturen. 

Det er mye som skal klaffe for at den gode magefølelsen 

melder seg, og dere vet dere har funnet deres helt 

spesielle sted.

På Fjellsteggen får du terrasserte utsiktstomter mot 

Raulandsfjell, en spennende kvalitetshytte som er 

komplett ferdig – både innvendig og utvendig.

Hytta er familiens samlingssted, et sted der hvilepulsen 

senker seg og man kobler av fra en stressende hverdag. 

Hytta er stedet der gode minner skapes og du har tid til 

de viktigste menneskene i livet.

Fjellsteggen er skapt med dette i tankene. Her er det 

godt å være. Kort vei til Raulands mange spennende 

aktiviteter, uten følelsen av å bo for tett innpå andre, 

med fantastisk utsikt utover Raulandsfjella når du har 

dagens første kaffekopp i hånda.
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SMART 
Saltdalshyttas populære SMART-serie består av fleksible og  

arealeffektive hyttemodeller med smarte løsninger som bidrar 

til å gjøre hyttelivet enda bedre. Blant annet er SMART utstyrt 

med et romslig loft i hele hyttas lengde. 

Hyttene kombinerer store glassflater med strategisk plasserte 

glugger og smale vindusstriper. Dette skaper spennende 

fasader, som innvendig tar vare på dagslyset og serverer  

utsikten på et sølvfat.

 s10 FJELLSTEGGEN SMART 3

 s8 FJELLSTEGGEN SMART 2

 s6 FJELLSTEGGEN SMART 1

 s16 FJELLSTEGGEN SMART 4

 s18 FJELLSTEGGEN SMART 5   
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FJELLSTEGGEN SMART 1

BRA(oppv.):  79,4 M2

BTA:   62,2 M2

BYA:  62,2 M2 
       
LENGDE:  8,7 M

BREDDE:  6,9 M

SOVEROM:  3

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Til tross for et begrenset areal klarte jeg å gi denne hytta tre gode 
soverom og to stuer.»

BESKRIVELSE
Dette er en meget arealeffektiv og praktisk familiehytte med tre store sover-
om. Det ene er på hovedplanet, som også har en kombinert stue/kjøkken-
løsning, bad og bod.  Soverommene ligger på det romslige loftet, som takket 
være vår smarte arkløsning også har fått en lys og fin loftsstue.
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FJELLSTEGGEN SMART 2

BRA(oppv.):  115,4 M2

BTA:   89,4 M2

BYA:  100,2 M2
       
LENGDE:  14,1 M

BREDDE:  6,9 M

SOVEROM:  4

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Her følger de overbygde utearealene solgangen, fra en fin frokostplass 
ved kjøkkenet, til en lun krok foran hovedsoverommet.»

BESKRIVELSE
På hovedplanet har hytta to soverom, det ene med sauna og utgang til egen, 
overbygd terrasse. Kjøkkenet ligger i motsatt ende, også dette med utgang 
til egen terrasse. Stua ligger i midten. Loftsetasjen har et soverom i hver 
ende, og et ark-rom med loftsstue i midten.
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FJELLSTEGGEN SMART 3

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Her har jeg tatt utgangspunkt i hva en aktiv familie trenger, og prøvd å lage 
en optimal løsning. Juvelen i dette smykket er på mange måter loftsstua, der 
podene kan trekke seg tilbake med Ludo og Playstation etter en fin 
dag i skibakken.»

BESKRIVELSE
Dette er en modell med et stort loft som gir plass til to soverom, pluss en 
fin loftsstue i en ark mot utsikten. Det innholdsrike loftet frigjør verdifull 
plass på hovedplanet, som har en romslig stue/kjøkkenløsning med overbygd 
uteplass. Her finner du også hovedsoverommet, bad/sauna, og en gang med 
god garderobeplass. Hytta har et overbygd inngangsparti og utebod.

BRA(oppv.):  92,0 M2

BTA:   77,7 M2

BYA:  84,3 M2
       
LENGDE:  10,5 M

BREDDE:  10,5 M

SOVEROM:  3
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FJELLSTEGGEN SMART 4

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Ligger hytta med bredsiden mot utsikten, vil en vinkel med stue gi optimale 
utsiktsforhold. Som en bonus får loftsstua enda bedre utsikt enn det man 
har på hovedplanet.»

BESKRIVELSE
I denne SMART-modellen er stua trukket fram i en bred vinkel midt på 
bygget. I tillegg til til at dette skaper en meget lys og romslig stue med 
flott utsikt i flere retninger, får du også et enda større loft - siden det også 
strekker seg fram over stua. Loftsetasjen er på mer enn 45 kvm, og innredes 
med to store soverom og en flott loftsstue mot utsikten. Nede har hytta en 
romslig stue/kjøkkenløsning, og ytterligere to soverom. Ellers har hytta stort 
bad med sauna, separat toalett ved soverommene, stor entré og en skibod.

BRA(oppv.):  135,4 M2

BTA:   109,6 M2

BYA:  113,8 M2     

LENGDE:  12,9 M

BREDDE:  10,5 M

SOVEROM:  4
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ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Målet med denne hytta var å skape et karakteristisk bygg med god plass, 
og den doble arkløsningen var svaret på begge kriteriene.»

BESKRIVELSE
Denne hytta har et distinkt særpreg og mange praktiske finesser. Bak den 
flotte fasaden er det god plass til det aller meste. Bare loftet er på nesten 
50 kvm, og inneholder to gode soverom og en fin og lys loftsstue med utsikt 
i flere retninger. Hovedplanet på 90 kvm er enda mer innholdsrikt, med 
ytterligere to soverom, bod, stort bad med sauna og ytterligere en wc. 
Hytta kan også leveres i en variant med inngang på baksiden.

BRA(oppv.):  121,7 M2

BTA:   90,8 M2

BYA:  96,0 M2      

LENGDE:  13,5 M

BREDDE:  6,9 M

SOVEROM:  4

FJELLSTEGGEN SMART 5
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Premium 
Premium er et knippe kompromissløse modeller. 

Her er oppholdsrommene ekstra store, med et 32 graders  

skråtak som skaper en flott romfølelse. Over andre rom har  

Premium-hyttene en innholdsrik hems med soverom – og gjerne 

loftsstue. I dette segmentet er det også en selvfølge med store 

bad, sauna og separat smørebod/sportsbod. Her er det meningen 

at du skal nyte livet – året rundt.

 s26 FJELLSTEGGEN PREMIUM 2

 s24 FJELLSTEGGEN PREMIUM 1

 s30 FJELLSTEGGEN PREMIUM 3

 s32 FJELLSTEGGEN PREMIUM 4
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FJELLSTEGGEN PREMIUM 1   

BRA(oppv.):  122,8 M2

BTA:   138,1 M2

BYA:  152,1 M2

HEMS:  40,2 M2
       
LENGDE:  18,9 M

BREDDE:  8,7 M

SOVEROM:  3

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Dette var den første Premium-modellen som ble utviklet, og som skulle 
definere denne kategorien. Elementer jeg er spesielt fornøyd med er den 
stilrene og enkle fasaden, og hvordan det store oppholdsrommet følger 
solgangen gjennom døgnet.»

BESKRIVELSE
Stua har god takhøyde og utsyn i alle himmelretninger. Over resten av 
hovedetasjen er det en flott hems som også danner et galleri over deler 
av stua. I dette segmentet er det også en selvfølge med store bad, sauna 
og separat smørebod/sportsbod. Her er det meningen at du skal nyte 
livet – året rundt.



FJELLSTEGGEN PREMIUM 2   

BRA(oppv.):  112,8 M2

BTA:   127,5 M2

BYA:  142,0 M2

HEMS:  48,8 M2
       
LENGDE:  17,7 M

BREDDE:  8,7 M

SOVEROM:  3

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Her har vi tatt alle de gode egenskapene fra  Premium 402,  
og tilpasset de en tomt med adkomst og utsikt på samme side.»

BESKRIVELSE
Fasadens sørside preges av to svalganger – en ved inngangspartiet, 
og en i forbindelse med stua. Også på innsiden er det nok av kvaliteter. 
Et stort kjøkken, en flott spisestue med skyvedør i begge ender av 
bordet, og en hems som strekker seg fram over stua. Bad og sauna 
danner en kube i midten av bygget. Legg også merke til de to kombinerte 
inne-/utebodene, der den ene er tenkt som dedikert smørebod.
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FJELLSTEGGEN PREMIUM 3   

BRA(oppv.):  136,4 M2

BTA:   152,0 M2

BYA:  163,6 M2

HEMS:  62,7 M2
       
LENGDE:  17,1 M

BREDDE:  11,1 M

SOVEROM:  3

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Vinkelhytter har lang tradisjon, og jeg ønsket her å lage en moderne 
utgave av denne. De stramme linjene mykes opp av en håndfull 
sprossevinduer som bringer tradisjonen videre.»

BESKRIVELSE
Stilsikker og praktisk Premium-modell med kjøkkenet og langbordet 
i sentrum. På plantegningen ser du at måltidene skal nytes ved de store 
vinduene i vinkelen. Et stort, hesteskoformet kjøkken ligger like ved, og 
har også god kontakt med stua. Hovedsoverommet har fått egen 
garderobe og bad med sauna. Også inngangspartiet er viet spesiell 
oppmerksomhet, med overbygg, stort vindfang og en tilstøtende 
sportsbod med gjennomgang.



FJELLSTEGGEN PREMIUM 4   

BRA(oppv.):  146,0 M2

BTA:   166,8 M2

BYA:  180,3 M2

HEMS:  41,5 M2
       
LENGDE:  23,1 M

BREDDE:  10,5 M

SOVEROM:  4

ARKITEKTENS KOMMENTAR
«Ved å dele en stor hytte opp i to seksjoner, blir resultatet et mer diskret 
og sjarmerende bygg. Dette gir samtidig mulighet til å rendyrke løsnin-
gene innenfor hver del - og gi 270 graders utsikt fra stue og kjøkken.»

BESKRIVELSE
Premium 412 består av to sammenkoblede bygg, der det ene er et 
spektakulært oppholdsrom med god takhøyde og utsikt i alle retninger. 
Her ligger salongen og peisen i front, kjøkkenet i bakkant, mens en stor 
spisestue danner et naturlig midtpunkt. Den andre seksjonen inneholder 
soverom, bad, sauna, boder og alt du ellers måtte ønske deg. 
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