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Tjen på strømmen  
med solcelletak!

For alle typer 
taktekking!

 → Ved torv monteres solceller  
i sommerhalvåret.

 → Enova støtte: Kr 7 500 for  
etablering + kr 2 000 per kWp.

 → Vi klargjør dokumentasjon som 
kan benyttes for senere Enova- 
støtte (og tilpasser tegninger  
for byggesøknad). 

Foto: Miljøtak

kWp: Kilowattpeak. 1 kWp betyr at et solcelle- 
anlegg med «full tilgjengelig solkraft» kan levere 
opptil 1 000 watt.

kWh: Kilowattime. Den energien som en effekt på 
1 kW utvikler i løpet av en time. Eller sagt på en 
annen måte; om du skrur på et apparat som bruker 
1000 W strøm og lar det stå på i en time, har du 
brukt 1 kWh.



Solcellepanel integrert i tretak.

Solcellepanel

Leveres av Miljøtak

Vi har innledet et samarbeid med 
Miljøtak, som leverer solcellepanel fra 
REC av høy kvalitet til alle typer tak-
tekking. REC Twin Peak 5 (400 W) er 
valgt for 2023. REC har lang erfaring 
med norske forhold, høyere snølast 
enn de fleste konkurrenter (700 kg), 
samt 25 års garanti.

Bilde av Twin Peak 5, sort  
(tretak og shingel). I torvtak 

brukes REC Twin Peak (hvit/sort)  
hvor panelet evner å produsere selv 
om deler av panelet har skygge.

Solenergi er en 100 % fornybar 
ressurs og en miljø- og klima- 
vennlig energikilde. Solcelle- 
anlegg er nesten vedlikeholdsfrie, 
og har ingen utslipp ved drift.

Tjen på strømmen; har du solceller  
på taket og produserer mer strøm enn 
du bruker selv, kan du selge denne 
strømmen videre. I praksis vil du selge  
overskuddsstrøm i sommerhalvåret, 
som du kjøper tilbake i vinterhalvåret.

Panelpakker ferdig montert

Solcellene leveres integrert i torv og  
tretak og utenpåliggende på shingeltak.

8 panel kr 135 000 2 900 kWh  
(3,2 kWp)

10 panel kr 155 000 3 600 kWh  
(4 kWp)

12 panel kr 175 000 4 300 kWh  
(4,8 kWp)



Fra kr 18 750 Fra kr 10 000

Smart varmestyring består av en todelt pakke:

Enkel styring – rett fra telefonen.

Smart varmestyring

Leveres av Minel, Valdres Installasjon og Nordfjord Elcom

Med Norges smarteste «Ring  
hytta varm»-løsning kommer du 
frem til en ferdig oppvarmet hytte 
som er varmet opp på billigst 
mulig måte.

Appen Sikom Living er selve nøkkelen 
til en smart hytte. Med den har du 
alltid full kontroll på oppvarming,  
temperatur, strømforbruk og alarm.

Fjernkontrollen har du alltid med deg, 
siden det er din egen telefon, og  
systemet gir deg varsel dersom  
noe skulle skje på hytta.  
Den er selvfølgelig tilgjengelig for  
både iPhone og Android.

En «smartdel» som gjør det mulig å 
varme opp når strømmen er billigst

En «Ring hytta varm»-del

1 stk  
sentral

Eco Energy 
Controller + 
Eco Node til 

energistyring

3 stk  
termostat 

varmekabel

Eco Node 
Tech Relay 

(V.V.B.)

3 stk  
termostat 
varmeovn

Nettverks- 
kabling 

(signal mot 
AMS-måler)

1 2

Abonnement (4G) app + support kr 998 pr år. 
En besparelse kan være ca. 20% av strømkostnaden.



Ha full kontroll på hytta 
– fra ditt eget hjem

Norges  
smarteste  

«Ring hytta varm»- 
løsning

 → Varmer opp hytta når 
strømmen er billigst. 

 → Full styring av varmekilder 
som varmekabler,  
varmtvannsbereder og  
panelovner.

 → Integrasjon mot EaseeHome 
elbil-lader.

 → Enova-støtte på 35% av  
utstyr- og installasjons- 
utgifter, maks kr 10 000. 
(gjelder kun smartstyring).



Energieffektiv selv hvis 
gradestokken kryper 
ned til -35°C

Den råeste 
varmepumpen 

bygd for nordisk 
klima!



Luft til luft 
varmepumpe

Leveres av Klimaekspertene Kinnangruppen

En fullspekket luft varme- 
pumpe fra Panasonic bygd for 
norsk klima. Med eksepsjonell 
varmekapasitet og smarte  
funksjoner gir Premium jevne  
temperaturer året rundt  
uavhengig av årstid og værtype.

Premium egner seg godt på fjellhytter 
hvor varmebehovet kan være stort 
samtidig som temperaturen kan være 
ekstremt lav. Du får muligheten til å 
fjernstyre varmepumpen og bruke ved-
likeholdsvarme som sørger for minimalt 
strømforbruk på hytta når du ikke er der.

Velg mellom hvit og sort innedel.

Tilvalg: Hus av stål rundt utedel.

Basispakke ferdig montert

Panasonic Icebreaker 
Premium White kr 29 990*

Panasonic Icebreaker 
Premium Dark kr 31 990*

Basispakken inkluderer «sparestrømpe», 
«sparelue», vibrasjonsdempere og étt 
kullfilter.

Tilleggspakke:  
Hus og 5 kullfiltre kr 5 164

*I tillegg vil det være en kostnad for etable- 
ring av 16V fast tilkobling av elektriker.



*Ifølge Norges Hytteforbund

forbruk:

10.000 kWh pr/år
gjennomsnittlig  

strømkunde*

*Med god plassering ift. 
solgang

solcellepaneler:

-1/3 av  
strømkostnaden

med produksjon på  
ca. 3500 kWh*

luft til luft  
varmepumpe:

-75% energiforbruk 
til oppvarming
(kan utgjøre over  

4000 kWh  
pr år)

smart  
strømstyring:

-20% energiforbruk 
og kostnad enda mer

fordi man forbruker strøm  
i større grad når  

strømmen er  
billig

Hva betyr dette for deg?

Potensiell strømsparing – et regnestykke med mange faktorer

Det er vanskelig å si noe generelt 
om hvor mye man vil kunne spare 
i strømforbruk på din hytte. Ditt 
strømforbruk vil være avhengig av 
mange faktorer:

Med luft til luft varmepumpe og  
smartstyring bør man kunne mer  
enn halvere strømkostnaden.  
Disse to investeringene er relativt 
rimelige, med kort nedbetalingstid.

Med solcellepaneler i tillegg vil årlig 
strømkostnad være betydelig redusert.

 → Størrelse på hytta

 → Klima der du har hytte (fjell/kyst)

 → Antall døgn hvor hytta er i bruk

 → Type bruk (sommer vs. vinter)

 → Om du har elbil-lader

 → Type oppvarmingskilde etc. 

For noen av tilvalgene vil andre  
momenter spille inn:

For solceller vil hytta sin  
plassering ift. solgang være  
viktig, i tillegg til evt. trær og 
annet som kan gi skygge. 

For varmepumper finnes  
også muligheten for kjøling  
på sommeren – noe som i  
såfall øker strømforbruket. 

Smart strømstyring gir store 
muligheter for selv å påvirke  
den besparelsen du kan få,  
avhengig av innstillinger du  
selv gjør i appen.

Vi prøver oss på en tankerekke  
(alle tall er ca!):



Varige verdier 
med tanke på  
framtida

Det er viktig for oss i Tinde Hytter å bygge varige verdier på 
flere måter. Blant annet ved å gi våre kunder veiledning og  
innsikt til å kunne ta bevisste valg for sitt hytteliv.

Som en av Norges største hytteleverandører har vi et stort  
ansvar og dermed en stor mulighet til å dytte oss selv og  
bransjen i en mer bærekraftig retning. Ikke bare i form av å  
bygge solide hytter som kan leve videre i mange generasjoner  
– men som bærekraftig utvikling og verdiskaping for  
samfunnet, og for verden rundt oss.

tindehytter.no





Veiledning
Vi gjør det enklere å være  
hyttekjøper. Du får en komplett 
leveranse over grunnmur og 
Tinde veileder deg gjennom hele 
byggeprosessen.

Valgfrihet
Du kan velge blant et stort  
antall hyttemodeller. Hver  
enkelt modell kan tilpasses til  
omgivelsene og dine behov.

Trygghet
Du får garanti på hytta og alle 
leveranser og tjenester fra 
underleverandører som er en 
del av totalleveransen. 

Fagfolk
Du får fagfolkene som sikrer 
hyttedrømmen. Våre egne  
byggeledere og faste snekkere 
har lang erfaring og utfører 
kvalitetsarbeid.

Ansvarlig
Vi tar ansvar ved å satse på norsk produksjon, kortreiste materialer og  
lokal arbeidskraft. Kortreist hytteproduksjon gir viktige lokale ringvirkninger.

Opplev Tindekvaliteten



Kontakt din hyttekonsulent
tindehytter.no/kontakt 

+47 940 89 000

Med forbehold  
om prisendringer.


