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Årets Byg og Bo-udstilling

Lasse Larsen Huse

Gå på
opdagelse i 9
velindrettede
drømmehjem

Profilmagasinet BYGogBO 2021 er trykt
i 1.500 eksemplarer, 1. oplag.
Udgiver:
BYG og BO – et udstillingssamarbejde
mellem 9 byggefirmaer og Nordea.

Drømmer du om at bygge dit eget hus? Og er du på udkig efter den
helt rette samarbejdspartner? Så besøg Danmarks ældste byggeudstilling i Hadsten og søg inspiration blandt ni anerkendte husbyggere.

Redaktion:
Heidi Høgdall · Design Studio Hoegdalls
Signe Dichmann Andersen · Dichmann/Lauridsen
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Byg og Bo udstillingen åbnede første gang i Skåde i 1983. Siden dengang har anerkendte byggefirmaer hvert år åbnet dørene for at vise deres hus frem til interesserede mennesker. Til både de nysgerrige og de
som står overfor at bygge nyt. Trods covid-19 pandemien står vi nu klar
med en ny byggeudstilling, og vi håber resten af året byder på rig mulighed for at ses i den virkelige verden.
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Seglager 1-13
8370 Hadsten
4

Mere tid derhjemme
Hjemmearbejde og hjemmeskole. Et lukket foreningsliv og tomme
gågader. Familier har det seneste år været meget mere sammen end
tidligere, og brugt mere tid derhjemme. Det har givet anledning til at
reflektere over, om vi kan optimere vores rammer om livet. Om vi kan
gøre noget anderledes i vores bolig! Nogle har renoveret dele af deres
hus, andre har kastet sig over haveprojekter og mange har valgt at gå på
udkig efter et nyt drømmehjem.
I parcelhusbranchen har der været travlhed, ud over det sædvanlige.
Der har været fokus på, at en byggeplads i covid-19 henseende, er et
sundt sted at arbejde. Her er god afstand og frisk luft! Nybyggeriet har
derfor kunnet fortsætte og du kan nu finde inspiration til indretning,
arkitektur og materialevalg i ni forskellige nye hjem.

Det har aldrig været nemmere
Renten er lav og der har været fine stigninger i boligpriserne. Ejendomsmæglerne har god succes med at sælge boliger, og alt det tilsammen
skaber gode vilkår for nybyggeren.
Når du besøger Byg og Bo byggeudstilling får du mulighed for at føle
stemningen i de nye huse og opleve de forskellige rum og detaljer.
Byggerådgivere står klar med hjælp og vejledning. Selvom du i dag
kan google dig til nærmest alt, kan det være en svær opgave at surfe
rundt i informationerne, og finde lige præcis den viden du skal bruge
for at træffe de rigtige valg. Derfor er det meget populært at besøge
byggeudstillingen. Her får du den viden du skal bruge for at realisere dit
nybyggeri.
I magasinet finder du plantegninger og beskrivelser af alle udstillingshusene, samt inspiration og nyttig nybyggerviden.
God læselyst.
Venlig hilsen
Byg og Bo byggeudstilling

Følg os
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Velkommen til
Favrskov ‒ her er
plads til det gode liv

Tæt på Aarhus,
Randers, Viborg
Skanderborg
og Silkeborg

På en stille plet på Flegebakken i Hadsten med udsigt til skov og
by har familien Beck slået sig ned i et hus tegnet efter deres
ønsker. Familien tæller Niels, Lise og døtrene Sofie og Anne.
- Jeg fulgte udstykningen på Flegebakken, og vi snakkede om, at det kunne være spændende at bygge selv og
sammen skabe gennemtænkte løsninger ud fra vores
erfaringer med at bo i hus. Så vi blev enige om at købe
en grund, og det skulle være på Flegebakken, for pigerne skulle ikke flytte skole, forklarer Lise.

E45

Gode job- og
uddannelsesmuligheder

Randers
Grenaa

Viborg
Rønde

Ebeltoft
Silkeborg

- Der er allerede gang i flere Facebook-grupper, og vi
har bestilt hækplanter sammen. Her på vores stikvej har vi
købt små flagstænger, så vi kan flage på hinandens fødselsdage, Det her tegner til at blive godt, lyder det fra Niels.

Se alle vores byggegrunde
på flyttilfavrskov.dk

Smuk
natur

Aarhus
Skanderborg

Udbygget
infrastruktur - og
bus og tog til
hele landet
Aktivt fritidsog foreningsliv

Danfoss IconTM - design, brugervenlighed
og intelligent varmestyring til alle hjem med gulvvarme
Gulvvarmesystemet Danfoss Icon™ kombinerer maksimal brugervenlighed med et elegant og moderne
design. Den intuitive og brugervenlige Danfoss Icon™ App giver dig et nemt overblik over hele hjemmets
varmeløsning. Der kan være op til 20 forskellige brugere på varmeløsningen, så hele familien kan følge med.
Du kan også lave begrænsninger i indstillinger, hvis du ikke vil have pilfingre i systemet.
Kobler du en Danfoss Ally™ gateway på, har du mulighed for at stemmestyre dit gulvvarmesystem fra Google
Home og Amazon Alexa. Det er ægte smartvarme!

m2 pris

13.768

Den gennemsnitlige kvadratmeter pris for et
parcelhus i Favrskov Kommune er
mindre end i Aarhus Kommune.

40%

Følg os på Instagram
#flyttilfavrskov

Se mere på
flyttilfavrskov.dk

Se mere på gulvvarme.danfoss.dk

Målet med dette års byg og bo udstillingshus har været at bygge et hus
uden spildplads, så i år præsenterer vi en 176 m2 Funkisvilla, hvor hver
enkelt m2 er vendt og drejet for at skabe så mange brugbare m2 som muligt.
Derudover tilbyder vi et dejligt og stort overdækket terrasse område.

8

9

Veludnyttet
Funkisvilla med
store skydedøre

Påklædning
5,4 m2
Soveværelse
13,6 m2

Bad 2
4,3 m2

Ovenlys

Stue
21,6 m2

Kontor
10,9 m2

Ovenlys

Ovenlys

Værelse 1
12,5 m2

Bad 1
4,4 m2

Ovenlys

Overdækket
terrasse
32,6 m2

Udgangspunktet er, som ved alle andre Lasse Larsen Huses byggerier,
den aktuelle byggegrund og de udfordringer og muligheder denne giver i forhold til bygherres ønsker og drømme.
På grunden her ved Byg og Bo 2021, har vi tænkt privat have og terrasse og udnyttet dette med placeringen af den dobbelte carport og
redskabsrum, således at vi har afskærmet huset for indkig fra vejen.
Når hækken til sin tid mod syd og vest er vokset op, har de kommende
ejere en helt privat perle, optimalt placeret for solens vandring og privatlivets fred.
Perfekt til familien, i alle dens kombinationer
Via det overdækkede indgangsparti kommer du til en lys entre, herfra
er der adgang til stort bryggers og til det centrale rum ”husets hjerte”
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Huset er som et typisk Lasse Larsen Hus fyldt med detaljer – carport
med åbning i taget for få lys ned til entredøren, stort redskabsrum og
separat affaldsområde, lamelvæggen som afskærmning ved indgangen
til huset og mod terrassen, alkoven i køkken/alrummet samt førnævnte
detaljer ved badeværelse og ovenlys.

Entre
5,4 m2

Bryggers
10,9 m2

Carport
53,3 m2

der er køkken/alrummet, dette er i åben forbindelse med stuen og alligevel ikke, her kan du trække dig tilbage med en bog eller en film når
du vil være dig selv, og stadig følge med i hvad der sker både inde og
ude. Bemærk også det store dobbelte skydedørsparti i køkken/alrummet, det åbner op til den store overdækkede terrasse og den sydvendte
have. I det hele taget har vi tænkt lys, så masser af vinduesareal mod
terrassen og haven.
”Huset hjerte” fordeler også huset med både en voksen afdeling og
en børneafdeling. En helt adskilt børneafdeling med 2 gode værelser
samt eget bad og en forældreafdeling med soveværelse og separat påklædningsrum samt et badeværelse opdelt i 2 rum – bemærk detaljerne med glasvæggen mellem soveværelse og håndvask området samt
lysindfaldet fra ovenlysvinduer i både soveværelse og badeområde.

Ovenlys

Køkken/alrum
39,7 m2

Målet med dette års byg og bo udstillingshus har været at bygge et hus
uden spildplads, så i år præsenterer vi en 176 m2 Funkisvilla, hvor hver
enkelt m2 er vendt og drejet for at skabe så mange brugbare m2 som mulig.
Derudover tilbyder vi et dejligt og stort overdækket terrasse område.

Lasse Larsen Huse byder velkommen i en moderne og veludnyttet funkisvilla med spændende løsninger både inde og ude. Udfordringen i at
få masser af lys i de centrale opholdsrum og samtidig at bibeholde et
godt indeklima, har vi løst ved at bibringe et større overdækket område
mod sydvest kombineret med i alt 5 ovenlysvinduer placeret primært i
køkken/alrum men også i både soveværelse og forældrebad.

Værelse 2
11,2 m2

Udhus
11,8 m2

OM LASSE LARSEN HUSE
Vi har bygget ægte Lasse Larsen Huse siden 1975 og det er vi stolte af. Igennem
mere end 40 år har vi hos Lasse Larsen Huse bygget gennemtænkte og velindrettede kvalitetshuse til danskerne. Vi råder over vores egne håndværkere, som
er med i hele byggeprocessen. Lasse Larsen Huses kerneværdier er arkitektur
kombineret med høj, teknisk indsigt, hvor der er fokus på kvalitetsmaterialer,
individuelle løsninger og åben og tillidsfuld dialog igennem hele byggeprocessen. Kvalitet er i højsædet. Både når det gælder at tilpasse kundens individuelle
ønsker og behov og at skabe et unikt udtryk til huset, så huset skiller sig ud fra
mængden af typehuse, og endeligt højt kvalitet i det færdige produkt.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport inkl.
redskabsrum:
Overdækninger:
Affaldsrum:
Grund:

176,4 m2
68 m2
33,7 m2
4,6 m2
813 m2

LASSE LARSEN HUSE

www.lasselarsenhuse.dk

Egsagervej 6 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 63 11 · ll@lasselarsenhuse.dk · www.lasselarsenhuse.dk

Grundlagt: 1975 · Antal huse pr. år: Ca. 100-125 · Kategori: Individuelle arkitekttegnede enfamilieshuse · Geografi: Landsdækkende
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Milton Huse bygger personlige huse. Det betyder, at det nybyggede hus er
skræddersyet til dig og din familie. Vælger du at bygge med Milton Huse
kan du forvente et byggeri af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris, fulgt
til dørs af en professionel byggerådgiver. Fra idé til færdigt hus.
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Redskabsrum

Familievilla anno
2021 by Milton Huse

Carport

Køl

Ovn

Bryggers
9,8 m2

VM

TT
Opv

Milton Huse byder velkommen i en moderne villa, hvor hver en

Depot
3,4 m2

kvadratmeter er veldisponeret, og bygget til at rumme det gode familieliv.
Her er æstetik, kvalitet og funktionalitet nøgleordene.
Overdækket
terrasse

Funktionelt vinkelhus
Dette års Milton Hus er et veludnyttet vinkelhus på 159 m2 med fokus
på optimering af hver en kvadratmeter. Her kan familien være samlet
med plads til fællesskab og fordybelse, hver for sig. Huset er et klassisk vinkelhus som passer godt til de fleste grunde og skaber en god
læ- og terrasse-krog i vinklen. Huset har et minimalistisk udtryk. Der
er dobbelt carport med redskabsrum, huset er opført med saddeltag
i sorte tagsten, murede gavle og bygget uden udhæng. Murstenen er
Bison B430 fra Strøjer tegl. Vinduerne er mørkegrå og passer godt til
den jordlige farve i mursten.
Vinduerne er fra Rationel med 3-lags glas, som sikrer en lav varmeregning. Den rektangulære grund på 813 m2 skaber plads om huset
og giver muligheden for en stor sydvest vendt terrasse. Her kan solen
nydes fra formiddag og til solnedgang. Huset er i et plan, hvilket er
meget børnevenligt.
Kvalitetsbevidste materialevalg – med gode detaljer
Der er direkte adgang fra carporten til det store praktiske bryggers.
Her er god plads til både overtøj, sko, vasketøj og fx en barnevogn.
Så uanset vind og vejr kommer du altid tørskoet ind til Seglager 10
i bil. Udover plads til 2 biler i carporten er der også et godt isoleret
redskabsskur. Børnene har deres egen afdeling med 3 gode værelser
og badeværelse. I forlængelse af stuen kan en overdækket terrasse
forlænge en god sommeraften.
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Køkken-alrummet er ofte familiens fortrukne samlingssted. Det er i
køkken-alrummet der laves mad, spilles spil, laves lektier og her, der
er plads til gæster. Ved hjælp fra de 2 store ovenlysvinduer sikres et
lækkert lysindfald gennem hele dagen. Skulle det trække op til uvejr
lukker de naturligvis automatisk. I forlængelse af køkkenøen er der
et dejligt depot med mulighed for ekstra opbevaring. Både i køkkenalrummet og i stue er der skrålofter med lyse gipslofter og akustikfelter.
Den høje loftshøjde mærker man ikke på akustikken, da Milton Huse
har valgt en særlig god akustikpladeløsning. Det skal opleves.

Bad
7,0 m2

Stue
21,5 m2

Køkken/alrum
31,1 m2

Værelse
11,0 m2

Gang
1,7 m2
Walk-in
7,8 m2

Soveværelse
13,0 m2

Værelse
11,0 m2

Bad
3,9 m2

Værelse
11,0 m2

Materialevalget er gennemsyret af gode løsninger fra HTH køkken.
Højskabe og underskabe er i farven ler og bordpladen af den eksklusive
type Dekoton (keramik). Gulvene i stuen, værelser, walk-in og soveværelse er laminatgulve af typen Designkork Montana Oak.
Huset i sin helhed er placeret optimalt på grunden med en stor
sydvestvendt have, der inviterer til alt fra terrasseliv til etablering af
en økologisk urtehave, bålfest, grill-aftener eller fodboldkamp med
naboens børn.
Velkommen til Milton Huse.

B O L I G F A K TA

O M M I LT O N H U S E
Siden Familien Rehnquist i 2013 etablerede Milton Huse har virksomheden
udviklet sig i rivende fart. Økonomien er sund, og det kommer også dig som
nybygger hos Milton Huse til gode. Det betyder blandt andet, at Milton Huse
afholder alle udgifter i byggeprocessen, så du først skal betale for huset, når
du står med nøglerne i hånden. I 2013 var målet at bygge 25 huse om året,
i dag bygger Milton Huse mere end 800 enheder årligt.

Boligareal:
Vognly:
Redskabsskur:
Overdækninger:
Grund:

M I LT O N H U S E

www.miltonhuse.dk

Milton Huse A/S · Plutovej 1 · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 43 00 · info@miltonhuse.dk · www.miltonhuse.dk

Grundlagt: 2013 · Antal huse pr. år: Ca. 800 · Kategori: Helårshuse og rækkehuse · Geografi: Landsdækkende

159 m2
36 m2
12 m2
12 m2
813 m2
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Velkommen i en arkitektegnet bolig, designet unikt til beliggenheden.
Grundens kvaliteter med skrånende terræn – og udsigten til
marker og skov – udnyttes optimalt med niveauforskydning
samt kig til naturen fra boligens opholdsrum.
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Vi tegner og bygger
dit arkitekttegnede
drømmehjem

Skur
Skur
7,7 m2

Carport
41 m2

VM

TT

Overdækket
6 m2

Køkken/alrum
34,0 m2

Vikt.
3,0 m2 Bad 2
5,7 m2

Bryggers
9,1 m2

Teknik

Overdækket
17 m2

Siddebænk (porebeton)

Oplev en funktionel og æstetisk bolig, der byder på rumlige oplevelser,
spændende kig samt indbydende uderum. Et hjem der skaber rammerne
for det gode familieliv. Fra det centrale køkken-alrum er der udgang til to
terrasser – heraf en overdækket træterrasse med udsigt til mark og skov.

Du bydes velkommen i entreen, hvorfra du har et flot kig gennem
boligens hovedakse med ovenlysvinduer og niveauforskydning.

I boligen opleves et gennemgående behageligt lysindfald samt et godt
indeklima, der er afgørende for familiens trivsel og sundhed i hjemmet.

Fra entreen har du adgang til bryggers samt tre rummelige værelser og
badeværelse med ovenlysvindue. Via gangen ledes du af tre trin op i
boligens centrale køkken-alrum, hvor der er plads til, at familien samles. Køkkenet gemmer endvidere på et praktisk viktualierum.

Arkitektur og uderum
Kom med rundt om huset. Bygningskroppen fremstår som to volumener – opført i hver sin farve teglsten – der forskyder sig i forhold til
hinanden. Forskydningerne i bygningskroppen definerer gode uderum
til ophold. Facaderne på vognly, skur og overdækket terrasse fremstår
i sortmalet profileret træbeklædning.

Fra køkken-alrummet er der udgang til både et syd-østvendt gårdhaverum samt en overdækket træterrasse mod nord-vest. På lune sommerdage kan du åbne den dobbelte terrassedør til den overdækkede
træterrasse op og lade inde og uderum flyde sammen. Fra køkken-alrummet fortsætter du ind den hyggelige stue, hvor du kan slappe af i
sofaen under det store ovenlysvindue. Den murede bænk ved vinduet
udgør en hyggelig siddeniche, hvorfra du kan nyde udsigten til skoven.
I forbindelse med stuen findes forældreafdelingen med walk-through
garderobe med ovenlysvinduer samt badeværelse – også med ovenlysvindue – og stor bruseniche med muret shampoohylde.
I soveværelset har du ligeledes ovenlys med kig til himlen og udgang til
gårdhaverummet, hvilket bidrager til sanselige oplevelser og velvære i
soveværelset.
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Entre /gang
13,3 m2

Stue
22,6 m2

Værelse 1
11,8 m2

Walk-through
4,5 m2

Værelse 2
11,8 m2

Værelse 3
11,6 m2

Bad 1
8,0 m2
Soveværelse
12,7 m2

Vognlyet kobler sig på boligen, så du kan gå tørskoet fra bilen til både
hovedindgangen og bryggerset.
Fortsætter du gennem vognlyet – forbi redskabsskuret – leder trappetrin dig op på træterrassen. Den overdækkede træterrasse mod nordvest indbyder til udendørs middage og lange lune sommeraftener,
mens du har morgensol på den syd-vestvendte formiddagsterrasse,
hvor morgenkaffen kan nydes.
KFS huset på Sejlager 1 skaber rammerne for det gode familieliv med
rum til samvær og gode stunder – indendørs såvel som udendørs.

OM KFS BOLIGBYG

B O L I G F A K TA

KFS Boligbyg er en unik kombination af byggefirma med egen tegnestue og fast
håndværkerteam. Det betyder, at vi kan tilbyde jer et arkitekttegnet hus, hvor
vi varetager både design- og byggeprocessen, så I kommer trygt i mål med jeres
drømmehus inden for den fastsatte tidsramme og økonomi. Alle familier er
forskellige og alle byggegrunde har unikke kvaliteter og udfordringer. Derfor
tegner vi jeres hjem fra bunden – ud fra jeres drømme og behov – og til jeres
byggegrund, så huset kommer til at skabe de optimale rammer for jeres familie.

Boligareal:
Vognly:
Redskabsskur:
Overdækninger:
Grund:

KFS BOLIGBYG

www.kfs-boligbyg.dk

KFS Boligbyg · Hagensvej 48 · 9530 Støvring · Tlf. 98 37 21 81 · kontakt@kfs-boligbyg.dk · www.kfs-boligbyg.dk

Grundlagt: 1983 · Antal huse pr. år: Ca. 50 · Kategori: Individuelle, arkitekttegnede boliger · Geografi: Nord-, Midt- og Østjylland

184 m2
41 m2
10 m2
23 m2
809 m2
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Annonce

Luk dagslyset ind

Byg drømmehuset
med ovenlysvinduer

Forskning viser, at dagslys kan forbedre børns indlæringsevne med
op til 15 %.

Skab et optimalt indeklima
Nye huse har et mekanisk ventilationsanlæg med
varmegenvinding og fugtstyring. Det kan med fordel
kombineres med naturlig udluftning via ovenlysvinduer. I sommerhalvåret giver ovenlysvinduer en mere
effektiv udluftning, samtidig med at ventilationsanlægget bruger mindre strøm. Ovenlysvinduerne kan
tilmed udstyres med indeklimakontrol, som overvåger
temperatur, fugtighed og CO2 og åbner eller lukker
dem efter behov, ligesom den også kan styre solafskærmningen.
Få mere inspiration om VELUX ovenlysvinduer
i det nye parcelhus på hjemmesiden:
velux.dk/nybyg
Køkken-alrummet er en favorit, når det gælder ovenlys.
Det er oplagt med ovenlysvinduer i et moderne hus med
loft til kip, hvor man kan vælge en fjernbetjent løsning
med trådløs vægkontakt.

Forbind hus og have med en 2-fløjet skydedør
fra VELFAC og få optimal udnyttelse af det
naturlige dagslys.

Find mere inspiration på www.velfac.dk

Lav en god investering

Der er mange gode grunde til at vælge ovenlysvinduer,
når man bygger et nyt hus: Mere lys og øget værdi er
nogle af dem.

N

år man bygger et nyt hus, er der alle muligheder
for at designe det perfekte drømmehus. Et af
de vigtigste valg er ovenlysvinduer. De giver nemlig
både mere dagslys, optimalt indeklima og øget værdi.
Derfor er der også mange, som fortryder, at de ikke valgte
ovenlysvinduer, da de byggede huset. Det er aldrig for
sent at få monteret ovenlysvinduer i huset – det er bare
nemmere og billigere at gøre det fra start.

Få mere og bedre dagslys
Et ovenlysvindue giver over dobbelt så meget dagslys
i rummet som et facadevindue pga. orienteringen
mod himlen. Derfor får man markant mere lys i hele
rummet, som derfor opleves mere rummeligt. Nok
så vigtigt er dagslys det bedste lys. Ingen elektriske
lyskilder matcher det. Dagslys påvirker humøret
positivt og er det bedste arbejdslys – uanset om man
står i køkkenet og skærer grøntsager eller sidder ved
spisebordet og laver lektier.
Dagslys er det bedste
arbejdslys – også til
lektiehjælp.

Når man monterer ovenlysvinduer, bliver huset mere
værd. En undersøgelse fra Boligsiden.dk i 2018 viser,
at et parcelhus med ovenlys i gennemsnit koster
107.873 kr. mere end et tilsvarende hus uden ovenlys.
Altså tjener investeringen sig hjem – og måske mere
til – den dag, man sælger huset.
Men den største værdi får man, mens man bor i huset:
Værdien af mere dagslys, optimalt indeklima og større
komfort.

Et nyt hus skal fungere, for familien, som skal bo der. Det skal passes
godt ind til grundens muligheder og begrænsninger. Huset skal også
være smukt og se interessant ud. Dét synes vi er lykkedes rigtigt godt.
Velkommen.
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Interessant for øjet
funktionelt i
hverdagen

KØL

Inde i huset oplever du den gode rumfornemmelse – den ekstra loftshøjde i køkken/alrum og i børneafdelingen, hvor der er 2,8 meter til loftet.
Stuen og voksenafdelingen er intime rum med ”kun” 2,6 m i loft højde.
Det lyse køkken/alrum er husets hjerte. Her samles familien – og ja
– der er plads til hele familien. Indrettet lyst og venligt, med lækkert
Svane interiør. Næsten som en selvfølge er der et lille skjult depot
gennem en låge i køkkenet.
På en dejlig sommerdag starter dagen på den østvendte terrasse, hvor
morgensol har guld i mund. Fra vest er der lys og sol helt indtil solen går
ned – enten på den overdækkede terrasse mod syd/vest eller på den
vestvendte, åbne terrasse.
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Teknik
Venilation

Bryggers
9,5 m2
TT

Skabsgang
3,1 m2
TV

Entré/gang
11,5 m2
Kontor
9,0 m2

Køkken/alrum
36,7 m2

VM

Stue
21,8 m2

Overdækket
terrasse
16,0 m2

2
Overdækket
indgang
7,5 m2

DILA

Garage/skur
2
60 m2

På kun 175 m2 har vi fået placeret to store børneværelser på over 12 m2,
og et godt kontor på 9 m2 placeret, i egen afdeling med gæste/børnebad.

Ovenlys
1200 x 1200 mm
Integra

Soveværelse
14,5 m2

DILA

Depot
2,9 m2

Halvmmur 120 cm

DILA

Velux
80 x 80 cm

Renovation

Når du ankommer til FBA huset, ser du først den store garage, som indbyder til at køre bilen ind. Som gående fristes du af det overdækkede
indgangsparti – her byder man gæster velkommen. På husets gavl, ser
du den næsten svævende overdækkede terrasse, som skærmer stuen
for den høje syd-sol. Dét, er en lækker detalje.

OPV
FRYS

Få det bedst mulige udbytte af din byggegrund – sådan ser FBA Huse
opgaven med at designe, tegne og orkestrere processen fra
brainstorm til færdigt hus. Vi gør os umage hele vejen, og arbejder
dedikeret og seriøst med både arkitektur og design.

Det er vigtigt for alle parter, at de huse vi opfører, spiller godt sammen
med de naturlige omgivelser på byggegrunden. På den måde løfter vi
grunden – huset – og helheden til nye højder.

Bad 1
7,4 m2

Bad 2
5,6 m2

DILA

Værelse 1
12,4 m2

Værelse 2
12,1 m2

Fra den hyggelige TV-stue får du et åbent view til køkken/alrummet, og
der er adgang til voksenafdelingen med et stort soveværelse med skabsvæg samt badeværelse. Badeværelset er placeret, så også gæster kan
anvende det, uden at skulle gennem soveværelset. Udtrykket forstærkes
af materialevalget. Udvendigt med den flotte – og helt nye Sputnik mursten fra Strøjer Tegl, sammen med de smukke og energirigtige FUTURA+
vinduer fra IdealCombi.
Indvendige materialevalg har taget sit afsæt i de bløde naturfarver, som
skaber ro – lige fra trægulve til Svane køkkenet og den lækre belysning
fra Lightpoint.
Godt indeklima er en kerneværdi. Det opnås ved store lyse rum og
effektivt luftskifte via ventilationsanlægget. Ventilationsanlægget er
effektivt støjdæmpet, Også akustikken er i fokus med akustikloft (som
FBA Huse monterer med akustikrum bagved), massive indvendige døre
og trinlyds-dæmpning under trægulvene. Her er et rart sted at være.
Hos FBA Huse bygger vi huse tilpasset kundens forventninger, behov
og drømme. Det gælder arkitektur, materialevalg og håndværksmæssig
udførelse og finesse.

OM FBA HUSE
Vi er et stærkt team på 35 engagerede medarbejdere – arkitekter, byggeledere, murere, tømrere, malere og byggerådgivere – som ledes af direktør og ejer
Tommy Boldrup, med økonomichef Michael Klausen som medejer. Vi bygger
med egne håndværkere og har faste samarbejdspartnere. Vi forener traditioner
med effektiv og rationel byggestyring. Med rod i Midtjylland, stiftede Tommys
far, Finn Boldrup Andersen, familiefirmaet i 1974. Vi har fokus på design, fleksibilitet og godt håndværk – holdt op mod levetid, bygbare løsninger og fornuftig
økonomi. Vores nøgleord er: Ordentlighed, omhyggelighed og omtanke.
Kontakt vores byggerådgivere – se mere på www.fba-huse.dk.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
175 m2
Garage:
60 m2
Overdækket terrasse: 16 m2
Overdækket indgang: 7,5 m2
Grund:
813 m2

FBA HUSE

www.fba-huse.dk

FBA HUSE · Bredskifte Allé 5 · 8210 Aarhus V · Tlf. 86 61 21 66 · epost@fba-huse.dk · www.fba-huse.dk

Grundlagt: 1974 · Antal huse pr. år: 50-60 · Kategori: Individuelle huse · Geografi: Jylland
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Oplev et fantastisk vinkelhus med en populær planløsning,
masser af lys og højt til loftet. Et tidssvarende, eksklusivt materialevalg
og energivenlige løsninger kendetegner dette funktionelle vinkelhus.
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Bryggers
9,7 m2

Carport
35,4 m2

Køkken/alrummet adskilles fra opholdsstuen af en indbygget alkove.
Alkoven indbyder til afslapning og er et oplagt læsehjørne for store og
små. Køkken/alrummet er smagfuldt indrettet med en kombination af
stilrent hvidt inventar, mørke bordplader og fronter med træ i varme
toner på køkkenøen. Fra køkken/alrum er der direkte udgang til den knap
14 m² overdækkede terrasse. Her kan du nyde sommerens måltider
og hyggestunder i skygge og ly for aftenduggen. Frister et svalende
brusebad i det fri, så er den udendørs bruser lige sagen.
Opholdsstuen er på 30 m² og har ligeledes skråloft med sort troldtekt
og store vinduespartier, der lader lyset strømme ind. I resten af huset
er loftet beklædt med lyst troldtekt. I køkken/alrum, opholdsstue og
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Værelse
11,0 m2

Depot
3,8 m2

Gang
6,5 m2

Værelse
10,6 m2

Redskabsrum
12,2 m2

Velkommen til en drøm af et eurodan-hus med integreret carport og
overdækket terrasse. Det velindrettede vinkelhus på hele 189 m²
opfylder den moderne families krav til en funktionel bolig.
Husets klassiske udtryk med blødstrøgne, grålige mursten med brune
nuancer, tag belagt med sorte betontagsten og facade med gesims,
fuldendes af matchende sorte vinduer og sort træværk.

Midt i huset er det store køkken/alrum placeret. Her leves familiens
hverdagsliv med madlavning, samvær og huslige gøremål. Rummets
godt 34 m² har skråloft med sort troldtekt, ovenlysvinduer og store
vinduespartier, der giver dejligt lysindfald og en behagelig rumfornemmelse.

Entré
4,9 m2

Kontor
8,2 m2

Bad
6,0 m2

Soveværelse
17,7 m2

Walk-in
closet
6,4 m2

Køkken/alrum
34,2 m2
Alkove
1,6 m2

Velindrettet
vinkelhus med plads
til familieliv og fritid

Bad
5,3 m2

Opholdsstue
30,1 m2

Overdækket terrasse
13,9 m2

børneværelserne er der lyse trægulve, mens der er lagt elegante,
lysegrå 40 x 80 cm klinker i resten af huset.
Fra opholdsstuen er der indgang til soveværelset, der har walk-in closet
og eget lækkert badeværelse med ovenlysvindue, dobbelt-brus og indbygget shampoo-hylde. Begge badeværelser har væghængte toiletter
med skjult cisterne, brede spejle og elegant hvidt inventar med mørke
helstøbte bordplader. Huset rummer desuden to gode børneværelser
og kontor/gæsteværelse med gulv-til-loft vinduer samt bryggers, entré
og et praktisk depot.
Fra carporten er der direkte indgang til husets bryggers, så det er nemt
at få børn, indkøb og tasker indendørs. Overalt fremstår huset gennemført i eksklusive materialer med fokus på såvel detaljer som finish og
udstyr.
Huset, der er energimærket A2020, er isoleret iht. BR2018 Lavenergiklasse, og er forsynet med solceller.

OM EURODAN-HUSE
Over 40 års erfaring og 12.000 byggede huse er din garanti for et professionelt og trygt byggeforløb. Hos os matcher kvalitet, godt håndværk og højt
udstyrsniveau perfekt med funktionalitet, finish og konkurrencedygtige priser.
Besøg os i vores udstillingshuse og showrooms eller lad dig inspirere på vores
hjemmeside, hvor du også kan bestille katalog eller booke et uforpligtende
møde. Vi glæder os til at høre om dine husdrømme og til i fællesskab at føre
dem ud i livet.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Overdækninger:
Grund:

EURODAN-HUSE

www.eurodan-huse.dk

eurodan-huse · Bredskifte Allé 7 · 8210 Aarhus V · Tlf. 70 23 73 88 · salg@eurodan-huse.dk · www.eurodan-huse.dk

Grundlagt: 1978 · Antal huse pr. år: Mere end 550 · Kategori: Enfamiliehuse · Geografi: Landsdækkende

189 m2
51 m2
13,9 m2
801 m2
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I år byder vi indenfor i et klassisk Funkis hus, hvor hver eneste
kvadratmeter er udnyttet optimalt og passer til nutidens familieliv.
Et hjem med plads til dagligdagen både nu og i fremtiden.
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Vores Funkis hus er opført med hvidpudset facade, som er holdbar og
vedligeholdelsesvenlig. Et Funkis hus har ingen udhæng, derfor er silikonepuds det bedste valg til dit Funkis hus og det danske vejr. Det enkle udtryk fuldendes af Superwood trædetaljer, murkrone med zinkkant
og skjulte tagnedløb.
Terrassens store overdækning forlænger timerne på terrassen og skærmer for noget af den direkte sol i huset og derved mindskes opvarmning af huset. Biler og cykler parkeres i dobbeltcarporten med isoleret
redskabsrum.
Funktionel indretning
For optimal fleksibilitet i hverdagen er der opdelt forældre- og børneafdeling. En løsning som passer både når børnene er små og store.
Børneafdelingen har tre gode værelser, badeværelse, bryggers og viktualierum. Den lyse entré med ovenlysvinduer fungerer som fordelergang. Værelserne har indbyggede skabe, Haro plankegulv i røget eg og
de store vinduer sikrer et naturligt lys i rummene.
Køkken/alrummet, som er husets hjerte, har som resten af huset en
loftshøjde på ca. 280 cm. Derudover er der akustikloft, ovenlysvindue,
skydedør til terrassen, 60x60 klinker og et smukt Svane køkken med
egetræsdetaljer. Stuens placering gør den til en naturlig del af køkken/
alrummet samtidig med, at den er afskærmet.

Værelse 1
13,6 m2

TV

Stue
23,5 m2

Ovn

Køkken-alrum
35,4 m2

Frys

Værelse 2
13,5 m2

Viktualierum
2,3 m2

Køl

Ovenlys
opluk

Ovenlys
fast

Opv

Entre
11,4 m2

Ovenlys
fast

Ovenlys
opluk

Bad 2
7,4 m2
Overdækket
terrasse
27,1 m2

Bryggers
11,1 m2

Værelse 3
10,8 m2
VM
TT

Detaljerne
En unik detalje i stue og køkken/alrum er de store gulv-til-loft vinduer,
som giver et helt fantastisk lysindfald året rundt.
Isoleret skur
16,8 m2 brutto
14,3 m2 netto

Egetræslamellerne på stuevæggen integrerer elegant tv’et og skaber
varme i rummet sammen med egetræsplankegulvet.

Carport
33,2 m2

Badeværelserne har 60x60 cm klinker, 120x260 cm gulv-til-loft fliser i
brusekabinen, Hansgrohe armaturer og Unidrain afløb.
I bryggerset er der en Matline gulvmåtte fra Unidrain med gulvafløb,
som automatisk leder overskydende snavs og vand bort.
Det unikke design med mere glas og smal ramme fra Velfac 200 Energy
træ/alu vinduer med 3-lags glas sikrer et flot lysindfald.
Det intelligente elsystem fra fra Niko Home Control styrer både lys,
varme, ovenlysvinduer m.m. Mens der i elplanen er der taget højde for
både hygge, funktions- og general belysning.
Sidst men ikke mindst har vi indrettet huset med hjælp fra spændende
brands, så du kan få inspiration til maling, tapet og boligindretning.
Resultatet er et funktionelt hjem på 175 m² med alt hvad du behøver
til nutidens familieliv.

Voksenafdelingen med soveværelse og badeværelse er praktisk placeret i forbindelse med køkken/alrummet.
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Bad 1
6 m2

Teknik

Med et Skanlux hus får du en tidløs klassiker, hvor arkitektur,
indretning og materialer holder i mange år. Skanlux Funkis er en populær
byggestil, som kan tilpasses enhver smag og familie. Der er bl.a. mulighed
for niveauforskydning, øget loftshøjde, alkove og siddevinduer.

Soveværelse
12,8 m2
TV

Byg et personligt og
stilrent Funkis hjem

OM SKANLUX
Vi har siden 2002 specialiseret os i at bygge Funkis-huse. Vi har den rendyrkede Funkisserie med fladt tag i både ét- og to-plan, og Forma med 20 graders
taghældning med tagpap og listedækning. Uanset hvilket Skanlux hus du
vælger, har du mulighed for at gøre huset dit helt eget. Med udgangspunkt i
en arkitekttegnet standardmodel tegner, tilpasser og bygger vi et hjem, der
passer til dig, din familie og din byggegrund. I hele byggeprocessen har du
adgang til dokumenter, tidsplaner m.m. med dit personlige login til vores
online-kundeportal: Mit Skanlux, som opdateres løbende.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Vognly:
Redskabsrum:
Overdækning:
Grund:

SKANLUX

www.skanlux.dk

Skanlux · Livøvej 2A · 8800 Viborg · Tlf. 70 21 45 21 · info@skanlux.dk · www.skanlux.dk

Grundlagt: 2002 · Antal huse pr. år: ca. 100 · Kategori: Helårs- og sommerhuse · Geografi: Landsdækkende

175 m2
33 m2
17 m2
27 m2
809 m2

33

DYP I ...

Fremtidssikrede
vægløsninger
- se mere på HplusH.dk

… Miljømærket kvalitetsmaling i tusindvis af farver

Bedre indeklima
Bedre varme- og lydisolering
øger komforten og indeklimaet.
Større energibesparelser
Bedre isolering af ydervægge giver
større energibesparelser.
Fleksibilitet og kvalitet
Vægløsninger, som kan designes på talrige måder,
og som er bygget til at holde i flere generationer.
Bæredygtighed
H+H Nordics dokumenterer bæredygtighed
med EPD Miljøvaredeklaration.

03.2021_Annonce_Byg_og_Bo.indd 1

19/03/2021 11.15

Talavera
PPG1018-5

unidrain.dk

SAMMENHÆNG I SORT
Skab e n rø d trå d i d it b a d ev æ rel se m e d et s o r t H i g h Li n e C o lo u r li n j e a f lø b o g s o r t t i lbe h ø r f ra
Refram e Co l lectio n by u n id ra in . Fin d e s o g s å i m e s s i n g , ko bbe r, s a mt po le ret e lle r bø rstet st å l .
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I mere end 90 år har Dyrup produceret
kvalitetsmaling med god dækkeevne
og en stor del af sortimentet er også
miljømærket.

EU Ecolabel : DK/07/009

T-HUSET® i funkisstil, superlækkert og enkelt klassisk design.
Med mere end 1600 opførte individuelle huse har vi
erfaringen til også at tegne og opføre jeres unikke hjem.
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Fremragende
kvalitet og design
gennem 45 år
I år viser vi en 196 kvm. funkisvilla med dobbet carport, hvor indretningen
tager udgangspunkt i vores klassiker T-HUSET®. Kernen i huset er den
unikke åbne køkken/alrum/stue-løsning med det fantastiske
lysindfald og niveauforskydningen op i stuen.

Det viste hus er tegnet med udgangspunkt i grunden, terrænkoter,
verdenshjørner og vore kunders typiske ønsker til rum og dimensioner. Ankomst til huset sker via glasdøren med sideparti. Til højre er der
indbygningsskabe og til venstre døren til bryggers. Fra bryggers er der
også direkte adgang til carporten, så der er tørskoet adgang til bilerne
og det isolerede redskabrum.
Til højre ligger gangen med badeværelse og de tre store lyse værelser.
I gangen er der et stort vinduesparti med vinduesbænk og terrassedør
til et lille uderum. Uderummet kan benyttes som det er, eller der kan
opsættes en pergola eller indbygges et orangerie.
For enden af gangen går man via en indbygget skydedør ind i det store køkken/alrum. Her er der 3 meter til loftet og store vinduespartier
på tværs af rummet. Køkkenet er det klassiske samtalekøkken. På den
anden side af øen har vi indbygget et vinkøleskab og vores helt eget
depot med foldedøre og indbygget arbejdsbord.

Værelse 1
12,4 m2

Værelse 2
12,3 m2

Værelse 3
12,3 m2

Entre/gang
17,5 m2

Bryggers
9,2 m2

Soveværelse
17,0 m2

Bad 1
7,3 m2

Køkken/alrum
39,5 m2

Bad 2
4,9 m2

Stue
26,2 m2

Carport
40,6 m2

Overdækning
20,8 m2

mellem køkken/alrum og stue er afgørende for det unikke rum som
kendetegner T-HUSET®. Fra køkken/alrummet er der direkte adgang til
den høje overdækkede terrasse mod vest. Denne overdækning fortsætter hen forbi stuevinduerne og fungerer som solafskærmning, for at
undgå overophedning i stuen i sommermånederne.
Oven for trappen ligger stue og forældreafdeling. Stuen har vægtil-væg vinduer med indbygget vinduesbænk. Fra soveværelset med
den ekstra lange skabsvæg er der direkte adgang til badeværelset.
Badeværelset er placeret ved indgangen til soveværelset, således at
gæster kan benytte dette uden at skulle igennem soveværelset.
Overalt i huset er der anvendt gode materialer i den høje kvalitet og
standard, der kendetegner et hus fra 2-PLAN HUSET. Udvendig er der
lagt vægt på et moderne og tidløst design, hvor rene linjer er kombineret med et moderne og vedligeholdelsesvenligt materialevalg så som
træ-alu vinduer med 3-lags glas, blank murværk, superwood beklædninger og sålbænke i skifer.

Køkken/alrummet er i åben forbindelse med stuen via en niveauforskydning på 40 cm. Vinduesplaceringerne og det gennemgående loft
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Redskabsrum
16,3 m2

Depot
3,0 m2

OM 2-PLAN HUSET A/S
Vi er et familieejet byggefirma og har nu siden 1976 leveret individuelle
arkitekttegnede villaer til kvalitetsbevidste kunder over hele landet. Vi råder
over egne håndværkere og byggeledere, samt egen tegnestue og arkitekt
som vore kunder er i direkte dialog med. Vores faste stab af underleverandører har været tilknyttet 2-PLAN HUSET A/S gennem mange år. Dette sikrer
vore kunder en unik bolig af høj kvalitet, og lige så vigtigt, et godt og trygt
byggeforløb. Book et uforpligtende møde og lad os høre om jeres ønsker og
drømme, vi er ikke bange for at udfordre jer på disse for at kunne opnå det
optimale resultat både med hensyn til arkitektur, indretning og økonomi.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Overdækning:
Grund:

2-PLAN HUSET A/S

www.2-planhuset.dk

2-PLAN HUSET A/S · Erritsø Bygade 44 · 7000 Fredericia · Tlf. 75 94 05 22 · info@2-planhuset.dk · www.2-planhuset.dk

Grundlagt: 1976 · Antal huse pr. år: 40 · Kategori: Individuelle enfamiliehuse · Geografi: Jylland, Fyn og Sjælland

196,7 m2
56,9 m2
20,8 m2
803 m2
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Hos Hybel tegner, beregner og bygger vi alle hjem fra bunden.
I dette flotte hus kan du se dobbelt carport, imponerende indgangsparti,
familievenligt køkken/alrum med tilhørende multirum og meget mere.
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Værelse 1
11,0 m2

Bad 2
6,95 m2

Redskabsskur
11,0 m2

Soveværelse
12,2 m2

Værelse 3
10,0 m2
Gang / multi
9,15 m2

Depot
3,25 m2

Bryggers
7,45 m2
Gang
3,15 m2

Frys

Entre
8,15 m2

Køkken / alrum
43,05 m2

Stue
24,1 m2

Køl

Carport
34,35 m2

Værelse 2
11,0 m2

Bad 1
5,25 m2

Teknik

VM TT

Plads til familien
hjem til mere
hverdagsluksus
Hvis du kan lide et imponerende indgangsparti, en børneafdeling
med multirum og et eksklusivt look, så er dette flotte forskudte hus
garanteret noget for dig. Vi laver ikke typehuse, men huse til alle
typer – og dette er endnu et bud på en speciallavet Hybel med
nutidens trends og praktiske indretning i fokus til familien Danmark.

Et par trapper fører op til en imponerende overdækket indgang, som
ligger i forlængelse af den dobbelte carport. Den store entré har et
flot møblement med siddebænk og opbevaring samt adgang til husets
bryggers, hvor der er god bord- og arbejdsplads.
Entréen fører ud til en gang, hvorfra der er indgang til det afsidesliggende soveværelse, så der er ro fra resten af huset. Soveværelset har
skabsvæg samt et lækkert badeværelse med glasvæg til bruseren og
klinker i marmor-look.
Entréen fører ligeledes ind til det store køkken/alrum, der åbner sig op
i et dobbeltsidet 15° skråloft med akustikfelter og masser naturligt lys.
Køkken/alrummet ligger i husets forskudte vinkel, og der er derfor gulvtil-loft-vinduer fra tre sider samt ovenlysvinduer i loftet – mere lyst og
lækkert bliver det ikke! Køkkenet har et stort skjult depotrum, samt
mørke farver i quooker og inventar, som skaber en rigtig flot kontrast
til resten af rummet. Fra alrummet er der udgang til husets terrasser –
både den overdækkede og den åbne.
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Ovn

Overdækket
9,5 m2

Ovenlys

Opv.

Overdækket
11,35 m2
St

Gå

En halvmur adskiller alrummet med multirummet, der både kan bruges
til tumleplads, åbent kontor eller andet kreativt. Fra multirummet er
der adgang til husets tre værelser samt det andet badeværelse. Begge
badeværelser har satinglas i vinduerne, væghængte toiletter og indbyggede shampoohylder.
Stuen er placeret i halv-åben forbindelse til alrummet og lægger op til
masser af hygge med det store udsigtsvindue.
Der er gulvvarme med trådløs styring gennem Danfoss link i hele huset.
Ligeledes er der installeret Danfoss A2/W2 ventilationsaggregat med
varmegenvinding med indbygget fugtføler, så du får det absolut bedste
indeklima.
Huset er opført med murstenen Libra fra Strøjer Tegl samt saddeltag
og sorte betontagsten. Stilen fuldføres med matchende sorte zinktagrender samt sålbænke i skifer.

OM HYBEL
Hybel er et byggefirma med nogle af branchens dygtigste husbyggere
med mange års erfaring i typehusbranchen. Vi tegner, beregner og bygger
alle huse fra bunden – hver gang – så selvom vi har budt mere end 1000
familier ”Velkommen hjem”, har vi aldrig bygget to huse, der var ens.
Vi bygger et-plans huse og i samarbejde med vores kunder, skaber vi
hver dag nye drømmehjem til danskerne. Gå ind på vores hjemmeside
på www.hybelhuse.dk, gå på opdagelse og bliv inspireret i vores kæmpe
plantegningsbibliotek med over 350 planløsninger samt i vores store
galleri, hvor du kan finde et hav af huse, vi har bygget.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Carport:
Redskabsrum:
Grund:

HYBEL

www.hybelhuse.dk

Hybel · Ove Jensens Allé 35 · 8700 Horsens · Tlf. 75 60 10 70 · info@hybelhuse.dk · www.hybelhuse.dk

Grundlagt: 2016 · Antal huse pr. år: 500 · Kategori: Helårshuse i ét plan · Geografi: Jylland, Fyn og Sjælland samt alle brofaste øer

185 m2
48 m2
11 m2
803 m2
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Oplev en lækker murermestervilla med alle de moderne
bekvemmeligheder og nyeste boligtrends. Her præsenteres
en bolig med et klassisk ydre og et moderne indre.
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Værelse 1
12,0 m2

Soveværelse
15,7 m2

Teknik

TT

Gang
2,75 m2

Depot
2,5 m2
Køkken / Alrum / Stue
60,15 m2

St

Gå

Ovn

Overdækket
terrasse

Bryggers
9,25 m2

Værelse 2
12,0 m2

Overl.

Køl

VM

Bibliotek
12,0 m2

Bad 1
4,75 m2

Entre
11,90 m2

Vinrum
1 m2

Overdækket indgang

Gå
St

Klassisk stil med
et moderne touch

Bad 2
8,15 m2

Frys

Ikke to familier er ens – og derfor skal huse heller ikke være det.
Det handler om at skabe jeres individuelle drømmehus helt fra bunden.
HusCompagniet er med jer hele vejen.

HusCompagniet byder endnu engang velkommen i et klassisk udført
hus, der fører tankerne hen på en 1-plans murermestervilla, med et
overdådigt indgangsparti og mange lækre detaljer i hele huset. Når I
ankommer til huset, ledes man via den brede trappe, ind gennem den
store dobbeltdør. Her vil I allerede få indtrykket af husets specialiteter. I den store åbne entré bliver I mødt af det rustikke look fra den
håndstrøgne mursten, der går igen fra facaderne på huset, som elegant
binder elementerne sammen i et herligt miks af klassicisme og nostalgi.
I vil straks fornemme det gedigne klassiske udtryk, som går igen i hele
huset, startende med et fantastisk vin rum, hvor mursten i samspil med
New Yorker dørene bringer minder frem om vinslottets kælder. Her skabes en flot sammenhæng mellem de sorte sprossede vinduer og den
øgede loftshøjde der alt sammen giver fornemmelsen af en klassisk
herskabsvilla med et moderne touch.
I husets store hjerterum finder I køkken/alrum og stue i forlængelse
af hinanden, hvor hele familien kan samles om de daglige aktiviteter
og gøremål. Det dobbelte ovenlysvindue giver rummet en åben lys
ramme. Den skønne alkove giver både store og små muligheden for at
trække sig, når det er tid til hygge. Huset rummer flere muligheder for
alene tid eller samvær hver for sig. Her kan nævnes biblioteket eller de
store rummelige teenageværelser.
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Garage
57,35 m2

Inventaret fra HTH skaber en nostalgisk retro stemning via ramme-køkkenet ART med grå fronter og en flot gedigen Dekton stenbordplade,
som kan holde til at blive brugt. Der skabes en god sammenhæng til
husets øvrige sorte elementer via valget af sorte knopgreb på køkkenets skuffer og låger.
Intet er i dette hus overladt til tilfældighederne – og I vil fornemme
de detaljer der alt sammen er kendetegnende for et kvalitetshus fra
HusCompagniet.
Bilerne parkeres i fantastiske omgivelser i den store åbne garage med
masser af lysindfald og klinker på gulvet. Når det er tid til fest, vil I
uden problemer kunne benytte denne til gildesal. Garagen er forberedt
med gulvvarme, og er samtidig udført med vask i hjørnet, så I vil kunne
håndtere det grove, og dermed undgå at skulle have dette ind i huset.
Stilen på huset er klassisk, men skiller sig alligevel ud fra de byggestile, vi ser mest i markedet lige nu. I kan kalde det en hybrid mellem
det klassiske og det herskabelige, med valmtaget uden udhæng og de
sprossede vinduer. Huset appellerer til den lidt mere vovede køber, der
ikke nødvendigvis vil bygge det samme som naboen.
Alt i alt henvender huset her sig til den kræsne køber, der sætter pris
på kvalitet, og er et sted i livet, hvor der er mulighed for at forkæle hele
familien i nogle skønne rammer.

O M H U S CO M PAG N I E T
Vi hjælper hvert år 1.700 familier med at bygge drømmehuset, og vi er med
hele vejen – fra rådgivning, projektering og byggeri. Ikke to familier er ens.
Derfor skal huse heller ikke være det. Hos HusCompagniet bygger vi individuelle huse, som passer til dig, dit familieliv og dit budget. Vi er med dig hele
vejen – Lige fra idé til overtagelse, så du kommer trygt i hus. Vores kunders
hjem bliver bygget på et fundament af mere end 40 års erfaring med en lokal
forankring rundt i Danmark. Vi har dygtige, lokale byggerådgivere, der hjælper
jer med at forvandle jeres boligdrøm til drømmebolig.

B O L I G F A K TA
Boligareal:
Garage:
Grund:

H U S CO M PAG N I E T

www.huscompagniet.dk

HusCompagniet · Bredskiftevej 20, 1. · 8210 Aarhus V · Tlf. 86 10 01 99 · info@huscompagniet.dk · www.huscompagniet.dk

Grundlagt: 1972 · Antal huse pr. år: 1700 · Kategori: Parcelhuse, rækkehuse & sommerhuse · Geografi: Danmark & Sverige

180 m2
67 m2
813 m2
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Nordea anbefaler
generelt, at du vælger:

Vælg det rigtige lån
Renteniveauet er historisk lavt i øjeblikket. Overvejer du at bygge et nyt hus,
kan din timing netop nu være god, da du kan få en fornuftig finansiering af byggeprojektet. Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge det lån,
der passer bedst til din økonomi, renteforventning og risikovillighed.

Læg en plan for din gæld
Det er samtidig en god idé at have en plan for sin gæld. Vil du gerne
afvikle hurtigt? Vil du gerne udnytte mulighederne for konvertering af
gælden og dermed aktivt pleje din gæld?
Finansiering i byggeperioden
Når du skal betale dit nye hus, kan det enten ske ved én samlet betaling
til sidst eller med rater undervejs i byggeperioden. Hvordan du skal
betale afhænger af, hvad du aftaler med byggefirmaet. Skal du betale
dit byggeri undervejs i byggeperioden, kan du finansiere ratebetalingerne med et realkreditlån (forhåndslån) eller en byggekredit i banken.
En fordel ved realkreditlånet er at beløbet, du løbende skal betale, er
kendt på forhånd for en given periode, allerede når du går i gang med
byggeriet. En ulempe er, at du skal betale for det fulde beløb, selvom
du ikke skal bruge alle pengene fra starten af.
Realkreditlånet optages på baggrund af den forventede værdi af boligen. Hvis vurderingen af det færdige byggeri ikke bliver som forventet, kan lånet kræves nedbragt. En fordel ved en byggekredit er, at du
kun betaler rente af det beløb, som du faktisk trækker på kreditten.
En ulempe er, at renten er højere end på realkreditlånet. Ønsker du at
kende ydelsen på det realkreditlån, som efterfølgende skal afløse byggekreditten, får du også en omkostning til kurssikring. Hvad der er den
bedste løsning for dig afhænger blandt andet af, hvornår i forløbet raterne skal betales, samt hvor mange penge du selv kommer med.
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Vælg det rigtige lån
Du kan som regel optage realkreditlån på op til 80 pct. af vurderingen
af din bolig. Du kan vælge mellem to hovedtyper af lån: lån med fast
rente eller lån med variabel rente. Et lån med variabel rente er umiddelbart billigere end et lån med fast rente, men her er det vigtigt at
være bevidst om at det, der virker billigst her og nu, kan ende med at
blive det dyreste. I øjeblikket bør du især overveje et lån med lav, fast
rente i op til 30 år. Derved skal du betale en historisk fast, lav rente – og
får mulighed for at tjene på din restgæld i fremtiden, ønsker du i stedet
at udnytte den lave rente på kortrentelånet, bør du måske udnytte det
lave renteniveau til at sikre din rente i mere end 1/2 år ved at vælge
fx 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Dermed sikrer du dig en lav
rente, også flere år frem i tiden hvis/når renten stiger.
Søg rådgivning
Valg af lån er en kompliceret beslutning, og derfor bør du søge rådgivning i banken. Her kan du få forklaret fordele og ulemper ved de
forskellige muligheder og se, hvordan en fremtidig renteændring vil
påvirke netop dit lån. Husk at selvom du starter med at optage én type
lån, er det ikke ensbetydende med, at du skal beholde det samme lån i
hele den tid, du ejer boligen. Vi anbefaler aktiv pleje af din gæld og kan
lave en aftale således, at du straks bliver kontaktet, når det er relevant
at drøfte muligheden for at omlægge dine lån.

FAST RENTE (OBLIGATIONSLÅN), HVIS:
• du tror, at renten stiger
• du ønsker at løbe en lille risiko
• du ikke har økonomi til en uventet
ydelsesstigning
• du lægger vægt på muligheden for reduktion
af restgæld ved rentestigning

VARIABEL RENTE (KORT RENTE), HVIS:
• du tror på stabil eller faldende rente
• du kan leve med risikoen
• du har råd til en uventet ydelsesstigning

FAKTA
HVOR ROBUST ER DIN ØKONOMI?
Vælger du et lån med variabel rente, skal du blandt andet sikre
dig, at din økonomi kan klare en uventet stigning i ydelsen.
HVOR STOR EN RISIKO TØR DU LØBE?
Vælger du et lån med variabel rente, kan du - udover en stigning
i låneydelsen ved en rentestigning - risikere at din ejendom er
faldet i værdi, og din gæld ikke er faldet tilsvarende. Med et fastforrentet lån har du størst mulig sikkerhed for, at din ydelse ikke
ændrer sig, og da lånet er baseret på obligationer med lang løbetid, vil gældens værdi falde, hvis renten stiger. Herved beskytter
du din friværdi mod prisfald som følge af rentestigning.

Få overblik
over dine
lånemuligheder

”

”Der er mange overvejelser, du skal gøre
dig, når du skal vælge det lån, der passer
bedst til din økonomi, renteforventning og
risikovillighed. Vi giver dig overblik over
lånemulighederne”.
Steffen Ludvigsen
Nordea · Hinnerup

HVORDAN VIL RENTEN UDVIKLE SIG?
Du kan ikke på forhånd afgøre hvilken låntype, der vil være økonomisk mest fordelagtig, da det afhænger af renteudviklingen
og udnyttelsen af de muligheder for omlægning, som vil opstå i
lånets løbetid. Selvom det fastforrentede lån har en højere rente
her og nu, vil selv en beskeden rentestigning give mulighed for at
tjene langt mere på udviklingen i gældens værdi.
Kontakt Nordea på 70 33 33 33
Prøv vores låneguide på www.nordea.dk/bolig
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Fra boligdrøm
til drømmebolig
Vi finansierer din grund til 0%*

Går du med tanker om at bygge nyt hus, er det en god ide at starte med at
tage en snak med banken. Det er vigtigt at få rådgivning om byggeprojektet,
de forskellige finansieringsmuligheder og konsekvenserne for din økonomi.

At bygge ny bolig er et stort projekt, hvor der skal tages mange beslutninger. Ud over indretning og
materialevalg er der mange økonomiske forhold at tage stilling til. Derfor handler boligbyggeriet i
sidste ende om, at du har den rigtige mavefornemmelse, og at du føler dig tryg i processen.
Vi finansierer købet af din grund til 0%* i rente, således at du får tid og ro til at finde dit drømmeprojekt.

Kom godt fra start
Vi hjælper dig sikkert gennem processen – både før, under og efter boligbyggeriet. Vi hjælper dig med at regne
ud, hvad der er råd til og hvilken finansieringsform, der passer bedst til din økonomi. Vi hjælper dig med at lægge
en plan og holde overblikket hele vejen, så du ikke skal bekymre dig om meget andet end indretningen og farven
på væggene.
Du får skræddersyede løsninger, som tager udgangspunkt i din situation,
og vores rådgivere og boligspecialister sidder altid klar til at hjælpe dig.
Som kunde i Nordea får du
• Finansiering af byggegrund til 0%* i rente og uden oprettelsesgebyr
• En boligspecialist som sparringspartner, der vil hjælpe dig hele vejen,
til dit drømmehus står færdigt
• Et lånetilsagn på dit byggeri indenfor 24 timer
• Rabat på dine forsikringer.
Kontakt os på 70 33 33 33, alle dage 24/7, hvor du har mulighed for at aftale
et møde med en bankrådgiver. Læs mere på nordea.dk - Vil du bygge hus?

*Den variable rente på 0% kan maksimalt gælde i 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Pantet kan
omdannes jf. gældende regler vedr. ejerpant. Renten forudsætter i øvrigt, at du bruger Nordea koncernen til alle
dine daglige bankforretninger og boligfinansiering herunder endelig finansiering af byggeriet. Tilbuddet gælder for
nyoprettede lån fra 11.09.2018
Ved et lån, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 491.060 kr.
Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 8.940 kr. Med en variabel debitorrente på 0 % og en
løbetid på 2 år vil lånet have en ÅOP på 1,7 %. Lånet afvikles i det første år med 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til første
års afvikling på et 30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud med 466.664 kr. Det samlede beløb, der skal betales
tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 8.940 kr.
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Byg nyt og spar penge
Vælger du at bygge et nyt hus frem for at
købe et gammelt, har du mulighed for selv at
bestemme. Du har medindflydelse på materialevalg og indretning, og dermed kan du vælge den løsning, der passer bedst til din økonomi, dine behov og drømme. Samtidig har
nybyggede huse oftest lavere energiforbrug
og lavere vedligeholdelsesudgifter de første
mange år. Besparelser som kan betyde, at du
muligvis kan låne til mere eller have et større
økonomisk råderum i forhold til, hvis du havde købt et gammelt hus med højt energiforbrug og løbende vedligeholdelse.
Hvad har du råd til?
Det første skridt er at få afklaret, hvor meget du
har råd til at bygge for. I Nordea rådgiver vi ud
fra et helhedssyn af din økonomi for at sikre en
optimal balance mellem de forskellige dele af
økonomien. Det er vigtigt, at økonomien ikke
bliver så stram, at der ikke er råd til f.eks. en
biograftur, ønsket opsparing eller reparation
af bilen. Der findes ikke en tommelfingerregel
for, hvor stort rådighedsbeløbet skal være, når
alle dine faste udgifter er betalt. Det afhænger
helt af dine ønsker og forbrug. Et godt råd er
at tage udgangspunkt i dit nuværende budget.
Har du mulighed for at leve, som du gør i dag,
når huset er bygget, eller skal der skæres i forbruget. Har du råd til at spare op? Nordea kan
give dig overblikket over din økonomi både før
og efter, huset står færdigt. Vi kan fortælle dig,
hvad du har råd til, så du ved hvilke rammer, du
kan agere inden for. Måske du har råd til mere,
end du tror?

Nordeas byggerådgivning
Der er rigtig mange ting, du skal forholde dig
til ved selve byggeriet. Hvilken grund skal du
bygge på, hvilket byggefirma skal du vælge,
og hvilket hus drømmer du om. Vælger du
at få dit byggeprojekt finansieret i Nordea,
vælger du kvalitet og tryghed til. I Nordea varetages rådgivningen om finansiering af byggeprojekter af en boligrådgiver i samarbejde
med din bankrådgiver. Du bygger nok kun
hus én gang i livet – men vores boligrådgivere rådgiver om finansiering af byggeri hver
eneste dag.

Boligrådgiveren trækker på sin erfaring fra
tidligere og videregiver den til dig, så det skaber mest mulig værdi for dit byggeri. Nordeas
boligrådgivere fungerer både som specialister i boligfinansiering og i forhold til de valg,
du skal træffe. Vi tilbyder at udarbejde en finansieringsplan, så du har et samlet overblik
over, hvor meget byggeriet forventes at koste,
og hvordan du får det betalt. På udgiftssiden
kan der f.eks. være grundkøb, tilslutningsafgifter, diverse attester, forsikringer, entreprisekontrakt, haveanlæg og flytteomkostninger. På indtægtssiden får du overblik over,
hvordan udgifterne finansieres.
... Og et budget
Ud fra finansieringsplanen laver vi i samarbejde et budget, så du har overblik over de
månedlige udgifter og dit fremtidige rådighedsbeløb. Der tages her højde for de ændringer, som den nye bolig fører med sig.

”

TAG BANKEN MED PÅ RÅD
INDEN DU BYGGER
”Når boligdrømmen skal opfyldes, er
det vigtigt at have de rigtige rådgivere”
Boligrådgiver Helle Louring Møller
fortæller om, hvordan Nordea
kan give dig overblik

Søg også råd andre steder
Vi anbefaler dig altid at søge rådgivning fra
f.eks. en advokat og en byggesagkyndig. Advokaten rådgiver dig omkring det juridiske
indhold i de forskellige aftaler, fx købsaftalen
på grunden og entreprisekontrakten. Måske
er byggeprojektet også anledningen til, at du
har behov for at få oprettet et testamente. En
byggesagkyndig kan give dig gode råd i projekteringsfasen og hjælpe dig med løbende
at tjekke kvaliteten af byggefirmaets arbejde.
Det er vigtigt, at byggeprojektet er bæredygtigt fra start til slut.
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oplev svane køkkenet
hos Byg og Bo

GEBERIT BADEVÆRELSER

INNOVATIVE
DESIGNPRODUKTER
GEBERIT VARIFORM
Skræddersy dit badeværelse med
VariForm møbelserien, der giver
uendelige designmuligheder. Vælg
mellem håndvask i rund, oval,
rektangulær og ellipse.

GEBERIT SIGMA50
Sigma50 betjeningspladen giver dig mulighed
for individuel designfrihed. Den geometriske
betjeningsplade fås i fire ædle metaller: krom,
messing, rødguld og sort krom - og du kan frit
vælge din favorit.

GEBERIT DUOFRESH
DuoFresh lugtudsugning sørger for, at det er
slut med dårlige lugte fra toilettet. Den starter
automatisk, når nogen sætter sig på toilettet,
og suger lugten ud direkte fra toiletskålen.
Kombinér med Sigma betjeningsplader.

s19
Byder det nye år på et spændende nybyggerprojekt,
glæder vi os til at byde dig velkommen i de huse, hvor
du kan opleve inventar fra Svane Køkkenet.
Med vores S19-serie er der mulighed for at gå all in på
farver eller vælge de klassiske sorte eller hvide fronter.

dansk design
dansk produktion

Den matte, bløde overflade i Surface laminat går her
igen på skuffer og højskabe.
Det viste køkken er udstyret med vores designbeskyttede SMART-greb med ramme i messing-look
og matchende sort baggrundsfarve.

OPLEV DESIGNMULIGHEDERNE og find nærmeste svane-butik på svane.com

Følg os på /

GEBERIT AQUACLEAN SELA
AquaClean Sela byder på blid rengøring med vand efter toiletbesøg. Det
elegante douchetoilet imponerer med et tidløst design, de grundliggende
komfortfunktioner inden for douchetoiletter og perfekt hygiejne takket
være toiletskålen uden skyllekant.

En stor tak til
vore sponsorer!

Grøn

Hvid

Vinduer til dig, der går op i detaljen
Kvalitet er lang levetid
Det er din verden, vi indrammer med vinduer og døre. Derfor tester vi i detaljen. Vinduer og døre er en investering i
fremtiden. De skal kunne holde til det danske vejr og til hverdagen. Vi tester og dokumenterer, så du kan være sikker
på at have et hjem med tryghed, ro og et sundt indeklima.

Find masser af inspiration på rationel.dk

Drøm nærmere
9 inspirerende udstillingshuse på
Seglager 1-13, 8370 Hadsten

www.bygogbo.dk

