
Håndlafting og Sagbruk

Håndlafta
Tømmerhus
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Lafteprinsippet har levd i over 1000 år
– og har de senere år fått en renessanse. Bruk, byggestil og utsmykning 
har endret seg gjennom årene, og har ført til en stadig utvikling av aktuelle
løsninger, – i tråd med vår tids krav og behov.
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Bolighus
Vi lager drømmehuset ditt
i tømmer. 
Modellene er egne teg-
ninger. Vi lafter gjerne
etter byggherrens ønsker
– «skreddersøm», tilpasset
lafteteknikk og tradisjon.
Det er fortsatt godkjent
med 8” laftevegger i
bolig, med 25cm isola-
sjon i gulv og 35cm i tak.
Til hytter kan brukes 6”
vegger opp til 150m2,
20cm isolasjon i gulv og
25cm i tak.

«Skogbryn» 
Areal 110 m2 + Sval/overbygg 7 m2 + terrasse 34 m2. 

Laftehus
Utendørs – og innendørs trivsel. 
Tømmerbygninger har «sjel», og stemmer sinnet
til ro, der den forteller om tradisjon og kultur
med 1000-årige røtter.



Vinduene
Skissen viser en av
mange mulige måter 
å ramme inn vinduene
på. Vi leverer også
profilerte rammer i
plank (se bilder) og
bord med profiler.
Vinduer av furu m/3-
lags glass (evt. 2-lags i
hytter). Innerdører i furu
med trefyllinger. Isolerte 
ytterdører i furu – med
eller uten vindu. Utv. og
innv. utskårede søyler.

Lafteknute
Skissen viser en kryssnov med
rett tapp og garp, som er vår
lafteknute. Garpen er for å 
gjøre knuten ekstra tett.

«Fjellheim»
Plan 1. etg. Areal 131 m2 + 8 m2

Plan 2 etg. Areal 48 m2
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«Gunnar» 
Plan 1. etasje. Brutto 134 m2. 
Veranda 35,5 m2. Under: 
Plan 2. etasje. Brutto 75,8 m2. 
Veranda 7,5 m2. 
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Transport/montering
Transport fra laftehall til byggeplass med 
tømmerbil/lastebil. 
Montering foregår manuelt og med kran. 
Svært kort monteringstid på byggeplassen. 
Laftekassa på et middels stort bolighus 
monteres på 2 – 3 dager.

«Bjerkås»
Plan. Areal 61 m2 + svalgang 9,5 m2.

Hytter

«Bratteli»
Areal 120 m2 + hems 
+ terrasse 39 m2.

Plan hovedetg. 
Areal 120 m2. 
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«Skeislottet»
Plan 1. etg.
Areal 132 m2 + bod 6m2

+ overbygde utearealer 15 m2

+ terrasse 33 m2

Plan 2 etg.
Areal 34 m2

«Fjellbu»
Plan 1. etg. 
Areal 109 m2.

Plan u.etg. 
Areal 40 m2,, brutto. 
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«Alfheim»
Kjeller, areal 26 m2.
Hovedetg. areal 120 m2

+ terrasse 30 m2.
Hems, areal 60 m2.

«Roli»
Areal 120 m2.

Plan hovedetg. 
Areal 120 m2. 
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Taket
En tak konstruksjon som 
vi bruker er: skyggepanel
15 x170mm, plast-folie,
250mm til 350mm 
isolering,vindtetting 
(min. 48 x198mm sperr)
48mm lufting,
18x145mm takbord,
D-papp og platon torv-
plast, torvholdstokk, 
vindskeier,forkantbord 
og kledd gesims.
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«Grønli» Plan 1. etg. Areal 77 m2. + terrasse 30 m2.

Plan 2. etg. 
Areal 30 m2.
+ hems 8 m2.

«Skogbjørn» 
Areal 82 m2

+ sval 3 m2 

+ terrasse 23 m2.

«Oddbjørn» 
Areal 92 m2 + sval 3 m2 + terrasse 36 m2.



«Bjørn»
Areal 73 m2

Inkl. svalgang 
5,5 m2.

Hytta står utstilt på Norsk Hyttesenter, Hellerud.
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«Ole-Bjørn»
Areal 76 m2 + sval 8 m2

+ terrasse 8 m2  ( 29 m2 )
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Peis og pipe
Våre hus og hytter leveres med  element -
pipe. Peiser av mur, naturstein og kleber.
Med eller uten peisinnsats. 
Alle typer ovner.
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«Bjødnahø»
Hovedetg. areal 105 m2

+ terrasse 33 m2.

«Bjødnali»
Areal 100 m2 + hems + terrasse 29 m2.

Plan hovedetg. 
Areal 105 m2. 

Plan hovedetg. 
Areal 100 m2. 

Plan undertg. 
Areal 34 m2. 



«Bjødnabakken»
Areal 104 m2 + terrasse 13 m2.

«Skibod»
Plan. Areal 21 m2. + svalgang 8m2.

«Lysthus»
Plan. Areal 28 m2.
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«Storebjørn»
Areal 88 m2 + sval/veranda 11 m2.



«Lyngås»
Plan 1.etg. Areal 128 m2

+ veranda 22 m2.

Plan 2.etg. 
Areal 55 m2. 
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Innredninger fra Brusveen Snekkerverksted



«Nils»
Plan. 
Areal 23 m2

+ sval 2m2.

«Berit»
Plan. 
Brutto 25 m2. 4,5 m2 veranda. 

Småhus i laft
Vi lager uthus, garasjer, redskapshus, naust, anneks,
stabbur og buer som byggesett, eller ferdig oppsatt
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Våre hytter og hus 
er tegnet med
utgangspunkt i 
gammel norsk 
byggeskikk.
Vi har bygget hytter
på 15 m2 til bolighus
på 170 m2 og andre
bygg opptil 300 m2. 
Vi ivaretar bygg-
herrens ønsker og
interesser fra idé til
ferdig bygg.

G. Thue håndlaft
Firma G. Thue Håndlafting og Sagbruk ble etablert i 
1983, og ligger i Valdres ca. 210 km nord for Oslo.
Hovedproduktet er håndlaftede bygg. Årlig produksjons-
volum mellom 1000 – 1200 m2 gulvflate. Firmaet har eget
sagbruk og høvleri, og leverer også trelast, byggevarer og
røffe utemøbler.
G. Thue Håndlaft er medlem av 
Norsk Laft og Kvalitetskontrollen Norsk Laft

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 06 42 
Mob. 415 14 149
E-post: firmapost@gthue.no        www.gthue.no

G. THUE
HÅNDLAFTING og SAGBRUK

Stabbur – store og små


