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NATURSUITER
HYTTER i NATUREN

Annebergs Natursuiter egner sig godt til campingpladser, kroer, hoteller og Bed & Breakfast. Som
børneanneks i haven, studenterbolig i universitetsbyer eller ved fiskesøer og friluftspladser med høj grad
af selvbetjening og med digital betaling/kodelås som en oplagt mulighed. Natursuiten er indrettet med
opholdsrum og minikøkken, rummeligt badeværelse med håndvask, toilet og stor afskærmet bruseniche.
Hytternes udformning og materialevalg gør at de passer flot ind i naturen.
Der er masser af muligheder for tilkøb til Natursuiten. B.la. udekøkken, sauna, redskabsrum og mange flere
muligheder. Ring 75 28 21 33 og hør nærmere om indretningsmuligheder og priser – eller læs mere på:
www.limtræ.dk

MÅL: Hytterne er 3,08×6,90m i grundmål og
2,8m høje.

INDRETNING
Hytten består af et stort rum med minikøkken
med håndvask + et rummeligt badeværelse med
håndvask, toilet og stor afskærmet bruseniche.

VÆGT: 3,2 tons.
MATERIALER: Udvendig er hytten beklædt
med 25×125mm sortmalet klinkebeklædning.
Indvendig 16×125mm ludbehandlet rustik.
Terrassen udføres med 16×100mm hvidmalet
underbeklædnings brædder. Terrassegulv i
16×100mm trykimprægneret terrassebrædder.
Bunden er isoleret med 200mm, mens vægge/
tag er isoleret med 150mm.

Udendørs er der overdækket terrasse med
mulighed for bænk eller siddeplads og bord til
fire personer.
Indbygningsspots i loft.
El-installation med el-tavle.

MULIGHEDER FOR TILKØB
Lærke stakit, møbler og underbeklædning.
6 mm. glasværn på terrasse.
Udekøkken med skydelåger.
Service, køkkenredskaber, tv og møbler.
Isoleret redskabsrum – 1,5m2.
Sauna komplet – 1,5m2.
Elektronisk låsesystem.

Hytterne på 20 m2 er særdeles velegnede som anneks i haven, studenterbolig i universitetsbyer,
ved fiskesøer og friluftspladser, på campingpladser, ved kroer, hoteller og Bed & Breakfast.

8 NATURSUITER
VED HODDE KRO

Hodde Kro kontaktede os i idefasen. Ønsket var at udvide kroens overnatningsfaciliteter på en
eksisterende grund, tæt på kroen – og finde en løsning, der i pagt med naturen, understøttede grundens
unikke udsigt over Varde Å . Valget faldt på 8 Natursuiter samt et teknik-hus i samme udformning.
Annebergs Limtræ har stået for indhentning af byggetilladelse, samt kontakt og koordinering med de
lokale håndværkere gennem hele byggefasen.
Behovet har vist sig at være større end forventet, da udlejningen er kommet godt fra start, og samtidig kan
Hodde Kro glæde sig over en endnu bedre udnyttelse af køkken og restaurant. Læs mere om Natursuiter på:
www.limtræ.dk

Alle hytter færdigproduceres, monteres og males indendørs.

Lokale håndværkere har stået for planering, kloakering og støbning af punktfundamenter.

8 Natursuiter er opstillet nær Hodde Kro – med mulighed for
at nyde morgenkaffen, mens solen står op over engen og åen.

8 hytter er opstillet på en dag. Herefter laves gangstier og trapperne færdige.
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Ring 75 28 21 33 og hør
nærmere om indretnings
muligheder og priser, eller
læs mere på:

www.limtræ.dk

www.limtræ.dk
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