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fine lykten som lyser så fint.

eller hvor du enn er i verden. Alt

(slippe å ha garderobeskap på

Huset er ikke så stort, men den røde

lyset kan slås av på en bryter om du

soverommene)

døren ønsker oss varmt velkommen.

ønsker. Teknisk utstyr kan uten tvil
gjøre det enklere i hverdagen.

Fra visning til reality
Lukten av nytrukket kaffe fra den nye kaffemaskinen jeg fikk til jul, brer seg
i huset. I neste sekund går døren til soverommet opp og min kjære kone
kommer inn med kaffekopp og en fersk skive med et stykke brunost på.
TEKST UNICUM BILDE

kombinert med vaskerom)

Førsteinntrykket gir oss den følelsen

Kombiner skjulte høyttaler og

- 3 soverom

vi håpet å få…

musikkanlegg som gjør rommene fri

- mulighet til stort kjøkken/ allrom

Jeg kjente det kriblet i magen da

fra store synlige enheter.

- 1 bad med dusj, helst uten badekar

døren åpnet seg, og jeg tenkte;

Høyttalere kan til og med felles

kan drømmen virkelig bli vår denne

inn i veggen og sparkles over som

Når vi kommer til det ene

gangen?

resten av veggen. Dette gir helt nye

soverommet, napper veslejenta meg

Vi visste at om dette skal bli vårt, må

muligheter til å kunne bruke

i armen. «Kan vi flytte hit i morgen?»

vi slå til raskt. Det er ikke mange

lytte- sansen i et rom uten at det

Her kan jeg få plass til det nye

eiendommer som dette i området vi

er synlige høyttalere som tar plass.

dukkehuset og sengen min. Og der

- Kjøkken

drømmer om innenfor vårt budsjett.

Musikk på flere rom enn stuen, styrt

kan jeg ha alle dukkene mine.

- Bad

Skuffelsen tar oss når vi kommer til

fra bluetooth, gjør det veldig enkelt å

badet. Oi, så lite?

kjøre f.eks. musikk fra Spotify fra 8

Jeg smiler og kjenner at her kan vi

ulike mobiler i samme hus.

alle trives. Lukten jeg kjente hjemme

En dyktig megler får oss raskt vekk

VI SKAPER LEVENDE ROM SAMMEN MED DEG…

- vaskerom (eller gjestebad

- Gulv

av nybakt brød, kan jeg forestille

skap og en stor vask over. Kjøp et

det litt i magen igjen…Her er «hjertet»

høre det klirre i glass og kopper og

- Bod/Loft/Kjeller

speilskap over vasken som gir plass

i huset. Vi liker å lage mat og inviterer

at vi står og lager mat på det nye

- Oppvarming/Peis/Biopeis

til mye «stasj». Hvis dere i tillegg

gjerne venner. Vi har beregnet i

kjøkkenet. Her kan vi på kort tid,

- Solavskjerming

monterer inn en stereo høyttaler i

budsjettet at vi må pusse opp noe,

få det slik vi ønsker hjemmet vårt.

veggen mot kottet, kan dere stå opp

og vi ser raskt at mye av budsjettet

Gjøre om kjøkkenet og litt på badet

om morgenen til behagelig musikk…

må brukes her og i tillegg til badet.

+ male farger som vi trives i. Gulvene

Størrelsen på badet blir bra ved å

Det er en travel hverdag og vi ønsker

er helt greie og kan slipes på sikt når

fjerne badekaret og erstatte med

at barna våre skal få næringsrik mat

de er mer slitt. Dører og vinduer er

en pen dusjløsning med glassdører

som kan lages på kort tid uten at det

ordentlige og byttet for 10 år siden.

for mest mulig romfølelse. Nå kan

er micromat. Min mor hadde tid til å

De fleste møblene våre får vi brukt

du enkelt få trykket et vakkert bilde

lage det meste fra bunn av selv, men

videre og det gir det nye hjemmet

på glassdører til dusjen og det gir en

det har ikke vi samme tid til med

litt historie som er godt for oss å ha

helt annen stemning til rommet. Velg

100% jobb både for meg og kona.

med. Vi vil bruke penger på det som

f.eks. et naturbilde du er glad i og få

Ønsker å gi barna den gode følelsen

gir oss mest mulig god logistikk og

et stykke natur inn på badet.

av at vårt hjem har sine egne

tid til hverandre i hverdagen. Et hjem

Litt mere lys inn i rommet vil gjøre

mattradisjoner og identitet.

der barna også vet hvordan man

rommet større og med dimming kan

Det er viktig for oss å gjøre om

kildesorterer avfall og at de vet hvor

dere skape flere settinger i rommet

kjøkkenet, slik at det blir funksjonelt

klær og sko etc. har plassen sin. Det

som gir variasjoner etter humør og

og godt utstyrt. Vi har mange ønsker

er fint at de også kan lære å lage eller

behov …

og har prøvd å lese mye om hvilke

varme/tine mat selv når de kommer

utstyr som finnes på markedet i dag,

fra skolen. Kjenner at alle de funk-

Lysstyringsanlegg i store og små

som kan gjøre en hektisk hverdag

sjonene vi bruker tid på i hverdagen

kaffemaskinen jeg fikk til jul, brer seg

og alt blir varmet like bra med damp

utgaver er geniale i forhold til å samle

bedre. Her trenger vi noen profes-

skal bli deilig å få satt i system og

stiller seg i kø …

passe til oss?

i huset.

og en høyteknologi som ivaretar

funksjoner.

jonelle til å finne en samlet løsning

tilpasset måten vi lever på.

- Hvordan er bad og kjøkken?

… presis 17 ankommer vi som første

vitaminene i maten. Dette gjør at

- Går det bra og kjøre lengre til jobb?

til visning. Allerede på utsiden oser

I neste sekund går døren til sove-

matrester som vi ellers kaster etter

Alt. brytere og stikkontakter som er

- Er det nok oppbevaringsplass?

det av koselig atmosfære med den

rommet opp og min kjære kone kom-

noen dager, kan bli som ny igjen.

i glass, stål eller farge som matcher,

Jeg tar frem huskelappen min, for å

rette menneskene til å hjelpe oss å

mer inn med kaffekopp og en fersk

Det er både miljøvennlig og det

er litt av det som er mulig til en langt

se på hva vi synes er viktig i et nytt

gjøre drømmen vår til virkelighet!

skive med et stykke brunost på.

smaker som om det er ferskt.

rimeligere penge nå enn tidligere.

hus.

Men kjære; har du bakt brød? Nei,

Ingen annen matlagingsmetode

jeg har regenerert/»gjenopplive» brø-

tilbereder maten din så skånsomt

det som vi kjøpte for 5 dager siden i

som en damp ovn. På den måten

den nye kombidampovnen vi kjøpte

beholdes vitaminer og mineraler

før jul…

under tilberedningen. Du kan nyte

og familien. Drømmeplassen er blitt

Regenerering/»gjenoppliving» av mat,

lagt ut til salg og vi er veldig spente

betyr at f.eks. rester etter middag

på å gå på visning kl.17.

- Behov for gardiner/tekstiler/møbler

Marianne Ofstad
Daglig leder

for oss.
Nå må vi jobbe raskt med å finne de

Nå kan du også via f.eks. KNX-

Grethe Heggdal
Faglig leder

styringsanlegg styre hele el. anlegget

- Plass til garderobe i hallen / entreen

ditt hjemme med en app fra hytta

- mulighet til å lage walk in closet

smakfulle retter med mere vitaminer

nye teknologien kan gjøre.

- Belysning
- Rominndeling

- Må vi gjøre mye for at huset skal

I dag er en spennende dag for meg

- Overflater/detaljer

meg her også. Ja, jeg kan nesten

Det er allerede mange spørsmål som

nybakt brød. Det er utrolig hva den

- Vinduer

Når vi kommer til kjøkkenet kribler

kan legges klart på hver sin tallerken

og mindre fett.

- Dører

fra skuffelsen. Bytt søylevasken med

Lukten av nytrukket kaffe fra den nye

Mmmm… det smaker som helt fersk

HUSKELISTE

KJØKKEN-BAD-GARDEROBE-MØBLER
INTERIØR-BELYSNING-KONSULENTTJENESTER
V-ZUG HAR VÆRT ET SYMBOL PÅ SVEITSISK KVALITET SIDEN 1913. DET PROFESJONELLE
BAKEPROGRAMMET SØRGER FOR AT BAKSTEN BLIR EKSTRA LUFTIG.

HOME

Åshaugveien 10, 3170 SEM / www.unicumhome.no / 600 kv.m. utstilling

15

