HYTTE OG LANDSTEDSUTSTYR
• Varmeovner og peiser for propan fra flaske eller tank.
• Hyttetoaletter til biotank, fordampning, eller tett tank.
• Vanntanker i flere størrelser, rør, og trykkvannspumper.
• Solcelle, vindgenerator, batteribank, lader, og invertere.
• Tidløst og solid Creol Tretak til fornying av gamle tak.
• Hyttestiger og takstigen.
• Landstedsbryggen og badetrapp.

www.hytteteknikk.no
post@hytteteknikk.no
Tlf. 941 42 210

«KOMFORT PÅ HYTTA, HELT ENKELT»

VARMEOVNER OG PEISER FOR PROPAN
Italkero og Propex varmeovner for
montasje mot yttervegg, gir deg heltids
og fjernstyrt oppvarmet hytte med propan
i den kalde årstiden.
Ovnen er på konvektorprinsippet, og gir
ikke avgasser i hytta.
Varmeovner på propan er driftssikre, har
høy virkningsgrad, og er mer økonomisk
pr.kw time enn innlagt strøm og nettleie.
Du kan fjernstyre ovnen med å justere
temperaturen i hytta ved å skru av og på
ovnen med Sicom og via en App.

Gasspeis i hytta, gir deg en lun, komfortabel
og økonomisk peisvarme likt som å fyre
med ved, og justeres med en fjernkontroll.

TOALETT OG SANITÆRLØSNINGER

BioLux hyttetoalett sammen
med teknisk skap som
inneholder 73 liters vanntank
for spylevannet til toalettet,
samt et batteri for drift av
toalettpumpen inne i toalettskålen.
Fra dette toalettsystemet
pumpes toalettavfallet
videre til en Bio komposttank.

Her blir det faste toalettavfallet til kompostjord, og
væsken fordamper til luft
i fordampningskammeret.
Kompostjorden er enkel å
håndtere selv, og tilbakeføres
til naturen på en egnet plass.
Det kan også leveres tett
oppsamlingstank til toalettsystemet, som da må
tømmes av septikbil.

Mini gråvannsrenseanlegg
oppfyller krav fra kommunen
som nå krever rensing av
avløpsvannet. Filtermassen
renser effektivt fosfor og organisk stoff, samt at fett og
partikler fanges opp i
filterposen som byttes en
gang i året - helt enkelt.

HELÅRS VANN TIL HYTTA
Ved bruk av propan varmeovn som holder hytta varm, kan du også ha frostfritt vann
stående i kanner og tanker i den kalde årstiden.
Vannet er dermed klart til bruk, slik at trykkvannspumpen gir vann til kraner når du
kommer til hytta.
Vanntanker i flere størrelser og pume for ett eller flere uttak kan tilpasses behovet. For
varmt vann kan vi tilby propan gjennomstrømingsvarmer - Helt komfortabelt og helt enkelt.

EGENPRODUSERT STRØM TIL HYTTA
Med solcellepanel eller vindgenerator,
kan man sammen med en riktig dimensjonert batteribank ha nok 12v strøm til
å forsyne apparater og lys som til vanlig
brukes i hytta. Denne oppsamlede egenproduserte strømmen kan også omformes
til 230v strøm med en inverter, som fordeles videre til uttak rund om i hytta.
Du har dermed mulighet til å benytte
«vanlig» elektrisk utstyr som TV, ladning
av PC og mobiler, og kaffetrakter
og el. verktøy.

Hytteteknikk as dimensjonerer, selger,
samt leverer tilpassede løsninger for
miljøvennlig egenprodusert strøm til
hytter - helt enkelt.

230V UT

TRETAK
LARVIKTAKET - tretaket med identitet og særpreg.

KORT MOTERINGSTID

LETT VEKT OG
LANG LEVETID

TAKRENNER OG BESLAG

TIDLØST TIL ALLE
MILJØER

Miljøvennlige Creol - impregnerte takbord til fornying av tak eller nybygg, og som
leveres i lengder og antall som er tilpasset til ditt tak og behov.
Du kan ta mål av lengde og bredde av taket selv, og du får levert riktig antall bord og
skruer nær hytta etter avtale. Monteres raskt og enkelt på lekter rett på shingel eller
takpapp. Du får også Creol veggkledning, terrassebord og takrenner på mål.

STIGER - TAKSTIGER
Ny forskrift fra januar 2016 som setter krav til
offentlig tilsyn og feiing av piper på hytter, betyr
at det må være tilgjengelig en godkjent
stige og montert takstige som sikrer
feiers adkomst.
Vi tilbyr teleskopstiger samt stigetrinn
for taket fra Alu-Stigen, som har
godkjente løsninger og dekker feiers
krav om arbeidssikkerhet.

LANDSTEDSBRYGGE OG BADESTIGER
Hytteteknikk as tilbyr komplett levering av den solide
flytende «Landstedsbryggen» på 2 x 6 meter, med landgang, moringer på sjøbunnen, samt forankringer til land.
Flytebryggen kan utstyres med badetrapp, strømsøyle,
fortøyningspullerter, samt gangbare utriggere. Med landstedsbryggen blir det enklere å fortøye båten, du får flere
fortøyningsplasser, og det blir enklere å bade og det du
trenger for bedre komfort.
For bedre komfort til båt og badeliv - helt enkelt.

Komfort på hytta,
helt enkelt !

