
Parketten
- Et handelshus på 8.200 kvm





Viktig
Dette er en interaktiv pdf  med knapper og  funksjoner  

og vises best i fullskjermodus.

Du kan navigere i prospektet med pilen nederst 
og menyen øverst til høyre.



Beliggenhet

Historisk beliggenhet på  Lang moens 
gamle parkettfabrikkområdet



Parketten

E6

E6

43 km  

til Lillehammer

33 km  

til Gjøvik

17 km  

til Hamar140 km  

til Oslo

100 km  

til Oslo Lufthavn

Fra Parketten  
er det...

Handelshuset ligger i 
 Brumunddal i  Ringsaker 
kommune i Hedmark  fylke. 
 Kommunen har 34.000 
 innbyggere, hvorav 10.000   
av disse bor i  Brumunddal.



E6

Parketten

Tog fra Brumunddal stasjon 

Til Hamar stasjon
16 minutter

Til Lillehammer stasjon
35 minutter

Til Oslo S
1 time og 36 minutter

Til Oslo Lufthavn
1 time og 11 minutter

Kommunikasjon  
og servicefunksjoner  
i nærområdet



Prosjektet

Parketten
-Et handelshus



Parketten er et handelshus på 
8.200 kvm fordelt på to etasjer.



Parketten

Eiendommen har en historisk beliggenhet på 
Langmoens gamle parkettfabrikk området, 
mellom avkjørselen fra E6 og en av Norges 
beste ørretelver, Brummunda. 



Med sin sentrale 
 lokalisering i  Brumunddal 
har Parketten en  viktig 
 rolle i  Brumunddals 
videre utvikling av 
 by kjernen. Brumunddal 
fikk bystatus i 2010.



Lokalene

Leveres etter dine behov



Hele Parketten er på  
8.200 kvm fordelt  
på 4.000 kvm i  
1.  etasje og 4.200 kvm  
i 2. etasje



Rema 1000 leier 1.800 kvm i 
byggets 2. etasje. 



Det blir direkte adkomst fra 
1. til 2. etasje med heis/trapp.
 Vareleveringen vil være via
1.  etasje med heis opp til 2. etasje.

Parkering
Stor parkeringsplass  direkte utenfor 
byggets 2. etasje, i  tillegg til parkering i 
byggets 1. etasje.



Arealer

4.000 kvm + 4.200 kvm



1. etasje

4.000 kvm
1.250 kvm parkering.

Store arelaer med direkte 
 utgang mot elvepromenaden.

Arealene kan knyttes    
direkte til 2. etasje dersom  

det er ønskelig.

Størrelse og standard etter 
deres ønsker og behov.



2. etasje

4.200 kvm
1. 800 kvm er utleid  

til Rema 1000.

Mulighet for kontorfasiliteter.

Stor kundeparkering direkte 
ved inngangsparti.

Størrelse og standard etter 
deres ønsker og behov.



Nærområdet

En by i utvikling



Utvikling
Langs Parketten ved elven Brumunda er det etablert 
en flott elvepromenade som går helt ned til Mjøsa. 
Her er det blant annet ferdigstilt verdens høyeste 
trehus, Mjøstårnet, som  innholder hotell, leiligheter 
samt en næringsdel. 

Brumunddal er 
en by i  stadig 
 utvikling som 
 satser på nærings-
liv, bo kvaliteter  og 
 uterom.



Ved Mjøsa skal det  etableres 
et unikt parkområde med bl.a 
en flott bystrand, skate anlegg, 
streetbasket og båthavn i 
 tillegg til Mjøstårnet som blir 
verdens høyeste trehus på 
hele  66 meter! 



E6

Parketten

Elvepromenade

Badestrand

Båthavn

Mjøstårnet

Park

Brumunddal er  
i stadig utvikling

Jernbane





Kontakt oss for 
mer informasjon

Finn Erik Byfuglien 
Eiendomsforvalter 

E-post: 
finnerik@rimo-eiendom.no 

Mobil: 901 70 794





Meny
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