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TRIVSEL MED GOD BYGGESKIKK

Stiltre tar god
byggeskikk på alvor
Vinduene blir ofte regnet som husets øyne. Omramming
av vinduene må derfor utføres med stor omhu for at huset
ditt skal fremstå slik du ønsker det.
Vi i Stiltre har gjennom lang erfaring tilegnet oss kunnskap
om de ulike stilretningene innfor norsk byggeskikk.
Vi har erfarne medarbeidere som lever og ånder for god
byggeskikk. Vi har spesialisert oss på listverk, panel, kledning
og andre detaljer med røtter i den norske tradisjon. Vi holder til
i Hostvedt utenfor Kongsberg, hvor det er både lagerog produksjonslokale.

Forsikre deg om at huset ditt blir som
du ønsket deg, med stilriktige detaljer.
Gi huset ditt omramminger som det
fortjener. Riktige omramminger er like
viktig rundt dører og vinduer som en
ramme er på et fint bilde.
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Stiltre leverer ferdige og monteringsklare pakker, tilpasset dine tegninger og mål.
Det er enkelt å bestille og montere omrammingene. Våre produkter leveres prefabrikert,
ferdig behandlet og klar for enkel montering.

Det skal være lett å gjøre det rett.

8 grunner til å velge Stiltre:

2

Ferdige og monteringsklare
pakker, tilpasset og skreddersydd etter ditt behov

3

Prefabrikert, sikrer enkel
og riktig montering

1

4

Stilriktig omramminger i
sveitserstil og klassisk stil

5

Alle ender er behandlet med
spesiell forsegling for ekstra
beskyttelse av endeveden

6

Vannbrett er endefreste

7

Malt med to strøk, og trenger
kun toppstrøk etter montering

8

Instruksjonsvideoer som gir
veiledning om hvordan du
monterer omrammingene

Enkel bestilling kun på
bakgrunn av fasadetegning
og dør/vinduslist

Du finner instruksjonsvideoene på
www.stiltre.no/video
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Klassisk stil
1780 - 1870

Klassisismen omfatter de to stilperiodene Louise Seize og Empire.
Stilarten bygger på klassiske idealer med geometriske mønstre,
rene former og med forbilder i antikkens byggverk. Våre klassiske
profiler er inspirert av både Louis Seize og Empire.

Klassisk stil er en tidløs stilart. Det gjør at den
kan brukes til det meste; alt fra tømmerhus
til moderne minimalistisk stil.
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Klassisk hus med stilriktige omramminger

Kan brukes på moderne bygg, f.eks. garasje

Omramminger i klassisk stil passer utmerket til tømmervegg
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Sveitserstil
1850 - 1930

Dekorativt samspill og ren snekkerglede. Sveitserstilen er den mest
utbredte av de gamle stilperiodene, og går aldri av moten.
En gjennomført sveitserstil får hjertet til å banke!
Sveitserstilen er den mest utbredte av de gamle stilperiodene fordi
den strekker seg over nærmere 100 år og representerer en periode
med sterk vekst. Sveitserstilen er svært populær i Norge, og du finner
både Sveitser-inspirerte bygninger eller rene Sveitserhus over hele
landet. Stilretningen kjennetegnes av detaljrikdom og en mengde med
dekorative og byggtekniske elementer. Sveitserstilen var opprinnelig
fargerik. Også vindusomramminger kan etter tradisjonen kles
i kontrasterende farger, noe som skaper liv til husfasaden.

Har du sans for detaljer og liker å
eksperimentere med gammelt og nytt i
byggeprosessen, kan omramminger
i sveitserstilen være noe for deg!

Sveitserstilen er rik på detaljer og
samspill mellom dekorative og
konstruktive elementer.

Moderne sveitserhus
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Tradisjonelt sveiterhus

Alternativ med dekorativt bord over vindu

Standard omramming

• STILRIKTIG
• ENKEL BESTILLING
• FERDIGE OG MONTERINGSKLARE PAKKER
• KAN LEVERES FERDIG MALT
• FERDIG TILPASSET OG SKREDDERSYDD ETTER DITT BEHOV
• LETT Å MONTERE
• RASK LEVERING
TA KONTAKT MED OSS FOR Å FÅ ET LØSNINGSFORSLAG!
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